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Pedagógiai programunk megalkotásakor irányadónak tekintjük a következő dokumentumokat:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

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

110/2012.(VI.4) Kormányrendelet  a  Nemzeti  alaptanterv  kiadásáról,  bevezetéséről  és
alkalmazásáról.

51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervekről

17/2013.(III.1) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai és iskolai nevelés-oktatás irányelveiről

16/2013(II.28.) EMMI rendelet a tankönyvkiadásról.

Jogi státusz

Az intézmény neve: Cikói Perczel Mór Általános Iskola, TB0600

 OM azonosító száma: 036301

A tanulócsoportok száma: 

  Az iskolában 12 tanulócsoport; 8 osztály és 4  napközis csoport van. 

Székhelye: Cikó, Iskola tér 6. / Tel.: (74) 454 604

Fenntartó: Klebelsberg Központ  

 Tankerület: Tamási  Tankerületi  Központ  7090  Tamási  Szabadság  utca  29.

 Az intézmény felvételi körzete: 

Cikó, Mőcsény és Grábóc igazgatási területe

Az intézmény alaptevékenysége: 

 általános iskolai nevelés-oktatás

 német nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása

Partnerintézménye: 

Cikói Tehetséges Általános Iskolás Tanulók Támogatásáért Alapítvány
  Cikó, Iskola tér 6
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Küldetésnyilatkozat

Mottó:  „Az  iskola  arra  való,  hogy  az  ember  megtanuljon  tanulni,  hogy  felébredjen
tudásvágya,  megismerje  a  jól  végzett  munka  örömét,  megízlelje  az  alkotás  izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
A Cikói Perczel Mór Általános Iskola alapfeladata, hogy Cikón, Mőcsényben, és a Grábócon
élő gyermekek általános iskolai  nevelésének és oktatásának biztosítása  olyan színvonalon,
amely kiváltja az intézmény valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését.
A választott mottó szellemének megfelelően az alapkészségek kifejlesztését és a képességek
kibontakoztatását  tekintjük  elsődleges  feladatunknak.  Olyan  pedagógiai  környezetet
szeretnénk  teremteni,  amely  a  gyermeki  személyiség  sokoldalú  fejlődését  szolgálja,  és
mindenkiből  a  legtöbbet  és  a  legjobbat  hozza  ki,  és  alkalmassá  teszi  a  társadalmi
változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulásra.
A gyermeki személyiséget tehát ebben a szellemben kell megközelítenünk:

„Ha  az  embert  olyannak  vesszük,  mint  amilyen,  tulajdonképpen  rosszabbá  tesszük.
De  ha  olyannak  vesszük,  amilyennek  lennie  kell,  akkor  azzá  tesszük  őt,  amivé  lehetne”  

Helyzetkép:

Az első iskola Cikón 1870-ben épült. A helyi iskolaügy tehát 146 éves. Azóta tekinthetjük
szervezettnek  a  község  gyermekeinek  nevelését  és  oktatását.  A  mai  Cikói  Perczel  Mór
Általános Iskola működését 5 épület szolgálja.  Az intézmény tárgyi feltételei megfelelőek. A
mindenkori  iskolavezetés  és  az  önkormányzat  kellő  figyelmet  szentelt  a  legfontosabb
taneszközök beszerzésére és általában a mindennapi munka jó körülményeire.  Az iskolában 8
tanterem, számítógépterem (12 számítógéppel egy-egy osztály foglalkoztatása megoldható),
könyvtár (kb. 3000 kötettel) és tornaszoba, bitumenes és füves sportpálya, valamint kiterjedt
pihenő-játszó  park  sok  fával  szolgája  a  tanulóifjúságot.  A  tanáriban  az  internet  elérés
korlátlanul  biztosított.. A  tanulók  étkeztetéséhez  ebédlő  és  konyha  -  a  szükséges
raktárhelyiségekkel  -  is  rendelkezésünkre  áll.  Az  adminisztratív  ügyek  intézésért  felelős
gondnokság is nyugodt körülmények között dolgozhat. A tantestület és az igazgatóság részére
egy nagyobb és egy kisebb helyiség szolgál még éppen elfogadható feltételekkel. Az utóbbi
évek  gazdálkodási-,  pénzügyi  nehézségei  ellenére  sikerült  elvégeznünk  a  legfontosabb
fejlesztéseket. További feladatok– általános foglalkoztató – felújítása. Taneszközeink a tanári
demonstrációt lehetővé teszik. 
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1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

1.1. Pedagógiai alapelvek, értékek

A.    A  kognitív,  affektív  és  pszichomotoros  követelmények  összehangolt  teljesítése,  a  
továbbtanulási helytállás szilárd képességekre és ismeretekre alapozott biztosítása. 

„Nem  a  tanulás  és  a  tudományok  mennyisége  teszi  az  embert  okossá,  hanem  azok
megemésztése és jó elrendezése.”

B. Az  önálló  ismeretszerzés  igényének  kialakítása,  hatékony  tanulási  módszerek,  az
információszerzés technikáinak megismertetése. A fejlődés humán aspektusainak kiemelését
nagy fontosságúnak tartjuk, mert hisszük, hogy a XXI. század információs társadalmában a
tudás és a kultúra értekei lesznek a meghatározók.

„Csak azt az embert mondhatjuk műveltnek, aki tudja, hogyan kell tanulni; aki megtanulta,
hogyan alkalmazkodjon és változzon; aki megtanulta, hogy semmilyen tudásanyag sem biztos,
csak  a  tudás  keresésének  folyamata  ad  alapot  a  biztonságra.  A  változás  képessége,  a
folyamatra való támaszkodás a statikus tudás helyett,  ez az egyetlen dolog, ami a modern
világ oktatásának értelmes célja lehet.” 

C.   Hazánk,  szülőföldünk,  a  német  nemzetiségű  kisebbség  kultúrájának,  hagyományainak,  
történelmi  emlékeinek megismerése,  megőrzése  és tiszteletben tartása,  a kisebbségben élő
magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás kialakítása.

D.  Az őszinteségen, önzetlenségen, megértésen és bizalmon alapuló emberi kapcsolatokhoz
szükséges  fogékonyság  fejlesztése.  A  nemzetközi,  különösen  az  európai  törekvések
megismertetése, más népekkel és általában a mássággal szembeni tolerancia kialakítása.

„Helyet tehát az árnyalatnak,
amelyben a holnap rajza áll,
s a kivételnek.
Mely holnapra talán szabály.”

E. Gyermekközpontú,  a teljes személyiség fejlődését  előtérbe állító  nevelői szemléletmód.

„Egyik szemünkkel az élő életbe kell nézni, s a gyermeknek mindig éreznie kell, hogy nemcsak
tanuló és tanulói minősége, de emberi sorsa is érdekel bennünket.” 

F. Szeretnénk  elérni,  hogy  tanulóink  a  demokratikus  magatartásformákat,  az
alkotmányosságot,  törvényességet  és  állampolgári  jogokat  tiszteletben  tartó,  kritikus,
problémaérzékeny, kreatív és dönteni tudó emberek legyenek, akik érdeklődnek a társadalmi
jelenségek és problémák iránt.

„Csak az  a  társadalom demokratikus,  amelyben  az  állampolgárok  ismerik  a  demokrácia
intézményrendszerét, amelyben tudnak és akarnak is élni jogaikkal.” 
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G. Fontosnak tartjuk  a  Föld  globális  problémáinak  megértését,  az  ökológiai  gondolkodás
kialakítását,  a  helyi  cselekvési  lehetőségek  bemutatását.  Az  élet  tiszteletére,  a  természet
szeretetére, egészséges életmódra szeretnénk nevelni gyermekeinket. 

H. A  magyar-  és  német  nyelvű  verbális  és  írásos  kommunikációs  készségek  kialakítását
alapvető feladatunknak tekintjük. 

I. Nagy  súlyt  fektetünk  a  gyermekek  esélyegyenlőségének  biztosítására,  a  lemaradók
felzárkóztatására, a tehetséges tanulók optimális fejlesztésére. 

J. Azoknak a készségeknek a fejlesztése,  amelyek lehetővé teszik az egyén, a család és a
tágabb közösség értékeinek és érdekeinek tiszteletben tartását és az ezek mentén kialakuló
konfliktusok kezelését.

K.   A tanórai folyamatokban érvényesülő alapelveink:  
 Kislépések alkalmazásának elve  
 A tanulók egyéni fejlődését figyelembevevő differenciált tanulásszervezés elve  
 A pedagógusok, szülők, tanulók együttműködésének elve   
 A rendszeresség elve  
 A tanulói egyenrangúság elve  
 Az ismeretközpontúság helyett a képességfejlesztés elsődlegességének elve  
 A  kompetencia  alapú  oktatás  céljait  legjobban  kiszolgáló  pedagógiai  kultúra  

eszköztárának alkalmazása
 Egyéni bánásmód  

 

1.2.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka általános céljai

A  felsorolt  pedagógiai  elvek  alapján  a  Cikói  Általános  Iskola  legfontosabb,  a
társadalom  modernizációs  törekvéseivel  összhangban  álló,  átfogó  célkitűzése  az  iskolai
tevékenységek valamennyi területén és szintjén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását
szolgáló oktatás és nevelés  megvalósítása.  A pedagógiai  munka alapvető feladata,  hogy a
gyermeki  nyitottságra,  fogékonyságra,  érdeklődésre és aktivitásra  építve az alapelveinkben
deklarált érékeket tanulóink befogadják, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé, és
ezek  határozzák  meg  viselkedésüket,  magatartásukat.  Az  általános  emberi  és  a  nemzeti
értékek  tanulókkal  történő  megismertetése,  átadása  és  elfogadtatása  egyaránt  fontos
feladatunk. Ennek megfelelően az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve a tartalmak
vonatkozásában  képességfejlesztő  és-  követelményközpontú.  Az  oktató-  nevelőmunkát  a
kimenet  felől  szabályozza.  Pedagógiai  koncepciója  szerint  gyermekközpontú.  Az  értékek
egyensúlyára törekvő módon egy állampolgári eszménykép követésére nevel. Az iskolának a
személyiségformálásban betöltendő feladatköre - a falu sajátos adottságai miatt is - számos
vonatkozásban  bővült  a  család  hagyományos  nevelő  funkcióiból  kényszerűen  átvett
elemekkel.  A  megalapozó  érzelmi  nevelés,  a  helyes  szokásrend  és  tanulási  módszerekre
fordított kiemelt figyelem, a humanisztikus értékek előtérbe állítása, a tanuláshoz való pozitív
attitűd  kialakítása,  a  szabadidős  tevékenység tudatos  tervezése,  illetőleg  ennek ösztönzése
mind a szocializációs célokat szolgálják.

Az átfogó célkitűzéseink között nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szociális készségének
fejlesztésére,  hiszen  tudjuk:  az  egyén  társadalomba  való  beilleszkedésének  egyik  fontos
feltétele  az együttműködési  készség,  mások és a másság elfogadása,  a  kooperációra és az
empátiára  való  hajlam,  érzékenység.  Célunk  ezért  az  egyén  személyes  kompetenciájának
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fejlesztésével  párhuzamosan  a  tanulók  érzelmi  és  a  szociális  kompetenciájának  tudatos
fejlesztése  is  tanórai  és  tanórán  kívüli  keretekben  egyaránt.  A gyakorlati  megvalósítás  az
együttnevelés  által  lehetséges,  a  bármely fogyatékkal  élők,  a kisebbséghez,  nemzetiséghez
tartozó, vagy SNI-s tanulók integrációjával.   
  

A nevelés  személyi  kölcsönhatás eredménye;  a tanár legfontosabb munkaeszköze saját
személyisége. Arra törekszünk tehát, hogy nevelőink személyes példával is ható, meghatározó
befolyásoló tényezői legyenek az egész nevelési, fejlesztési folyamatnak. A felnőtt-gyermek
kapcsolat minősége, az a légkör, amit a különböző pedagógus személyiségek együttműködése
az  iskolában  megteremt,  a  gyermek  személyiségének  fejlődése  szempontjából  talán  a
legfontosabb. Mindezekből következik, hogy alapvető feladatunk az, hogy a gyermek 3 éves
korától  az  iskola  befejezéséig  támogató  és  elfogadó,  de  ugyanakkor  célkitűzéseinknek
megfelelő irányba határozottan formáló intézményi környezetben éljen.

„Ha  az  embert  olyannak  vesszük,  mint  amilyen,  tulajdonképpen  rosszabbá  tesszük.
De  ha  olyannak  vesszük,  amilyennek  lennie  kell,  akkor  azzá  tesszük  őt,  amivé  lehetne”  

A filozófiai, társadalomelméleti és pszichológiai alapok figyelembevételével programunkban
megpróbáljuk  egyensúlyba  helyezni  a  személyiségfejlesztést  azokkal  a  közvetíteni  kívánt
ismeretekkel és a fejleszteni kívánt képességekkel, amelyekkel a jövő embere választ adhat a
XXI. század kihívásaira. Így a Nemzeti Alaptantervben meghatározott általános fejlesztési és
az  évfolyamonkénti  részletes  követelményekhez  igazodó,  a  helyi  igényeknek  és
sajátosságoknak megfelelő pedagógiai programot készítettünk. A helyi tantervek kiválasztása
ugyanezen szempontrendszer szerint történt. A műveltségi területeket lefedő, kötelező tanórai
foglalkoztatást  szolgáló  tantárgyi  struktúra,  valamint  az  ahhoz  szervesen  kapcsolódó  nem
kötelező tanórai foglalkoztatás lehetővé teszi a megfelelő kompetenciák kialakítását. A tudás -
mint az ismeretek és képességek összessége - megszerzése és hosszú távú, egész életen át
tartó  kibontakoztatása  és  alkalmazása  meghatározza  az  iskola  cél-,  feladat-  és
követelményrendszerét. 

A pedagógia alapelvek és célok megvalósulásaként a nevelőtestület - a családi nevelésre
támaszkodva - olyan tanulói eszménykép megvalósításán fáradozik, amely egyesíti magában a
társadalom  által  elfogadott  általános  emberi  értékeket  tükröző  tulajdonságokat.  Bizonyos,
hogy e tulajdonságok mindegyikét  nem lehetséges együttesen,  mindegyiket azonos szinten
kialakítani  minden  gyermek  esetében.  Mindennapi  nevelőmunkánk  során  mégis  arra  kell
törekednünk,  hogy  végzős  korára  minél  több  tanuló  rendelkezzen  a  felsorolt
személyiségjegyekkel.  Ezt a célt  természetesen csak minden nevelőpartnerünk segítségével
remélhetjük elérni.
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1.3.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai

Kompetenciafejlesztési területek:

 Anyanyelvi kommunikáció
 Idegen nyelvi kommunikáció
 Matematikai kompetenciák
 Természettudományos kompetenciák
 Digitális kompetencia
 Hatékony és önálló tanulás kompetenciája
 Szociális és állampolgári kompetenciák
 Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák
 Esztétikai és művészeti kompetenciák

a).   Az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátításának biztosítása.  

Az  alapkészségek  fejlesztésének  megalapozása  érdekében  iskolánkban  a  2006/2007.
tanévtől  a  kompetencia-alapú  programcsomagok  cél-,  feladat-  és  eszközrendszere  által
történik szövegértés-szövegalkotás és matematikai logika kompetencia területen. Célunk az
adott  kompetenciák  fejlesztéséhez  szükséges  feltételrendszer  kialakítása,  megalapozása.
Különösen az olvasás-szövegértés tanítása során fordítunk nagy figyelmet az alapozásra, az
olvasási  hibák  kialakulása,  elkerülése  érdekében.  A fejlesztés  során  tudomásul  vesszük  a
tanulók eltérő szociális helyzetéből és egyéni képességeiből adódó különbségeket, a nyelvi
készségek  fejlődésének  differenciáltságát,  a  tanulók  nyelvhasználati  képességeikben
mutatkozó  eltéréseket.  Az  alapozó  időszakot  követően  különböző  szövegtípusokon
gyakoroltatjuk a verbális és vizuális információk együttes megfejtését, a szövegelemzést és
szövegalkotást.

  A  tanulók  az  1-6.  évfolyam  életkori  szakaszában  találkoznak  először  differenciált
tudományos  igényű  ismeretekkel,  magasabb  szinten  kell  elsajátítaniuk  a  legfontosabb
magatartási és viselkedési és morális normákat és értékeket. Információkat szereznek szűkebb
és  tágabb  környezetükről,  elemi  összefüggésekkel  ismerkednek,  megtanulják
megkülönböztetni  a  lényegest  a  lényegtelentől.  Ennek  megfelelően  alapvető  feladat  az
összefüggések felismertetése, a lényegkiemelés technikájának készségszintre történő emelése.
Az 1-6.  évfolyamok makrotantervei  és tantárgyi  programjai  szorosan illeszkednek a NAT
azonos  időszakot  felölelő  műveltségi  területeihez  és  a  felmenő  rendszerben  bevezetendő
kerettantervi előírásoknak. Kiemelt jelentőségű a kommunikációs készségek fejlesztése és a
tanulással, a helyes időbeosztással kapcsolatos követelmények teljesítése.

b). Az indulási hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása

A tanulók manipulatív és képi gondolkodásának megfelelően, a tapasztalati ismeretszerzés
időszakában  főként  a  tevékenységközpontú  tanítási  stratégia  segíti  a  programban
meghatározott  célok  elérését.  Az  indulási  hátrányok  csökkentése  és  az  esélyegyenlőség
biztosítása érdekében - a tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások
mellett  -  kiemelt  fontosságú  az  óvoda  és  iskola  munkájának  összehangolása,  az  átmenet
megkönnyítése, az olvasási- és számolási problémák (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) korai
felismerése és preventív kezelése.

A  tanulók  egyéni  képességeit  figyelembevevő,  differenciált  és  tevékenységközpontú
pedagógiai  szemlélet  és  gyakorlat  elsajátítása  érdekében  részt  veszünk  a  pályázatunkhoz
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kapcsolódó  módszertani  képzéséken,  de  saját  erőből,  belső  tantestületi  szintű  képzések
szervezésével  is  arra  törekszünk,  hogy  a  tantestület  minden  tagja  képes  legyen  saját
tantárgyában a differenciáló, tevékenységközpontú pedagógia alkalmazására.  

c).   Értékközvetítés  

A demokratikus iskola működését a Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint az emberi
és  gyermeki  jogok  chartájában  rögzített  értékek  szabják  meg.  A  mi  gyakorlatunkban  az
értékek egyensúlyára törekszünk.
A közvetítendő, preferált értékek a következők: 

 A biológiai lét értékei; az élet tisztelete, az egészség és az egészséges környezet fontossága.
 A személyiség harmóniájára vonatkozó értékek; önismeret, önművelés, önbecsülés.
 A  társas  kapcsolatokra  vonatkozó  értékek;  tisztelet,  szolidaritás,  szeretet,  tolerancia,
önzetlenség, áldozatvállalás, erkölcsi normák.
 A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek; folyamatos tanulás, problémaérzékenység,
kreativitás, szellemi igényesség.
 A  humanizált  társadalom és  világkép  értékei;  hazaszeretet,  az  emberi  jogok  tiszteletben
tartása,  a  hazai  és  az egyetemes emberi  kultúra  értékei,  ezen  belül  kiemelt  fontosságúnak
tartjuk a német nemzetiségi kisebbség kultúrájának megismerését és ápolását.

Mindezen értékeknek a hatékony átadása és belsővé válása megkívánja, hogy túllépjünk az
egyes tantárgyak keretein. Az iskolai mindennapi élet gyakorlati terepén kell megtanítanunk a
gyermekeknek  a  demokratikus  elvek  tiszteletét,  a  konfliktusok  toleráns,  hatékony  és  ‘
vereségmentes  ’ kezelését,  és  a  különböző  konszenzusteremtő  technikák  gyakorlását.  Így
válhatnak képessé tanulóink a felelősségteljes gondolkodásra, a logikus érvelésre, az érvek
összecsapását jelentő vitára,  melyek alapvető elemek a demokratikus  attitűdök kialakulása
szempontjából. Elsőrendűen fontos, hogy a jogait érvényesíteni tudó és a kötelességeit ismerő
állampolgárokat neveljünk.

d).   Személyiségfejlesztés  

Az  alapelvekből  következő  kiemelt  pedagógiai  törekvésünk  a  személyiség  sokoldalú
formálása,  olyan kulcskompetenciák kialakítása és megerősítése,  amelyek képessé teszik a
tanulókat  saját  életpálya-modelljük megvalósítására.   A gyermekközpontú alapkoncepció a
követelmények  teljesülését  következetesen  ellenőrző  program  az  alapvető  készségek,
képességek, és jártasságok fejlesztését jól szolgálja. A különböző szinteken zajló céltudatos
nevelőmunkában  nagy jelentőséget  tulajdonítunk  az  osztályfőnöki  tevékenységnek  mind a
kötelező tanórai foglalkoztatásban mind pedig a szabadidős tevékenységekben. Ez a munka
komplex  jellegű:  figyelembe  kell  vennie  a  tanuló  helyzetét  a  családban  és  a
gyermekközösségben,  és  szem  előtt  tartja  a  gyermek  általános  iskolai  fejlődését  és
perspektíváját  a  nyolcadik  osztály  elvégzését  követően.  Az  osztályfőnök  az  egyén  és  az
osztályközösség  fejlesztése  során  differenciált  követelményeket  támaszt.  Individualizáltan
alkalmazza  a  nevelési  módszereket,  az  egyéni  sajátosságok  és  a  közösség  arculatának
megfelelően.  Munkája  tartalmának  és  metodikájának  kialakításában  nagyfokú szabadságot
élvez. A program az egyes gyermek személyiségére, egyéni jellemzőinek javítására helyezi a
hangsúlyt. Ezért  minden osztályban nagy gondot kell fordítani a tanulók megismerésére,  a
művelődésbeli  hátránnyal,  nevelésbeli  hiányosságokkal  iskolába,  illetőleg  óvodába  kerülő
gyermekek fokozott segítésére. A rendszeres családlátogatások és szülői értekezletek valamint
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fogadóórák biztosítják  a szülők- nevelők összehangolt  munkáját.  A tanórán kívüli  nevelés
fontosságára  is  figyelnünk  kell.  A  sokoldalú  személyiségfejlődés  feltétele  a  sokirányú
tevékenykedés, az órákon folyó munka mellett az azt kiteljesítő tanórán kívüli foglalatosság,
ami az iskola falain is túlmutat. A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, kirándulások,
színházlátogatások  és  táborozások  az  ismeretek  átadásán  túl  a  tanulói  önmegvalósítást  és
önképzést segítik.
e).   A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és feldolgozása  .

A napjainkban  megszülető  információs  társadalom több  újszerű  feladatot  jelent  az  iskola
számára.  Az önálló információgyűjtés az adatok minőségi szűrésével kell  együtt járjon.  A
szükséges  technikák  megtanulása  mellett  a  feladattal  való  megbirkózáshoz  szükséges  a
problémamegoldó  (értelmes,  kreatív,  kritikai)  gondolkodás  fejlesztése.  A  tanulóhoz  eljutó
nagymennyiségű információ értelmezése és feldolgozása a gondolkodási műveletek átgondolt
és összehangolt fejlesztését igényli.  A tanulóknak nem egymástól elszigetelt,  csak az adott
tantárgy  keretében  hasznosuló  ismerethalmazokat  kell  megtanulniuk,  hanem  szélesebb
értelemben  vett  megoldandó  problémákban  kell  gondolkodniuk.  Ebben  a  helyzetben  a
tantárgyi koncentráció tervezése rendkívül felértékelődik. A homogén tantárgyak keretében is
az összetett, több területet egyszerre érintő problémáknak tág teret kell szentelni. 

Az oktatás tartalmi meghatározásánál és az alkalmazott módszereinknél figyelembe kell
vennünk a ma még nem ismert kihívásokat is, ami azt jelenti, hogy tanulóinkat arra is fel kell
készítenünk,  hogy megbirkózzanak  a  folyamatos  fejlődéssel  és  a  változásokkal.  Meg kell
tehát tanulniuk tanulni, és meg kell szerezniük az új helyzetekhez, különböző csoportokhoz
való alkalmazkodás alapvető fontosságút képességét is. A modern információs társadalomban
a hagyományosan alapképességeknek tartott olvasás, írás és számolás mellett még egyebekre
is szükség van; ilyen a digitális média és a számítógép használata. Fejlesztenünk kell tehát
tanulóink azon képességeit,  amelyek az elektronikai eszközök és a média kritikus és építő
jellegű  használatát  lehetővé  teszik.  Tudniuk  kell  az  információs  és  kommunikációs
technológiákat a tárgyi tanulás gyakorlati eszközeként alkalmazni akár különféle témákról,
akár  bizonyos  programokról  van  is  szó.  A  nem  hagyományos  tanulói  tevékenységektől
nagyobb motivációs szintet, nagyobb tanulói aktivitást várunk, legyőzhetjük az információs
források közvetlen elérését lehetetlenné tevő fizikai távolságokat az Internet segítségével, de
legalább  ennyire  fontosak  az  IKT  humán  vonatkozásai  is.  Nemcsak  a  tudás  hatékony
megszerzéséről van tehát szó, hanem arról is, hogy felelősen kell cselekedniük, különösen
olyan helyzetekben, ahol másokkal is együttműködve folyik a munka, ahol az együttműködő
partnerekre  is  hatással  vannak  a  személyes  tettek,  a  jól  avagy  a  rosszul  végzett  munka
következményei.

f).   Egészséges életmódra, családi életre nevelés  

Programunk fontos feladata az egészséges életmódra nevelés erősítése, mely nemcsak egy-
egy tantárgy (biológia, testnevelés) kizárólagos feladata, hanem a teljes pedagógiai folyamatot
átszövi,  beépül  valamennyi  képzési  terület  tartalmi  fejlesztési  elképzeléseibe.  A
mentálhigiénés  problémák  kezelése  és  megoldása  vonatkozásában  célkitűzéseink
megegyeznek a társadalom által  elvárt  és pedagógiai  programunk által  is  megfogalmazott
személyiségképpel; optimális intellektuális és érzelmi fejlettség, testi-lelki egészség, belső- és
környezeti  valamint  szociális  harmónia,  stb.  A  családi  értékek  megőrzésének  fontosságát
hangsúlyozva  a  házasság  és  családtervezés,  szerelem  és  szexualitás  problémaköreinek
feldolgozását  külső  szakemberek  bevonásával,  az  életkori  sajátosságoknak  megfelelő
ütemezésben és szinteken kell megterveznünk. 
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g).   Környezeti (környezetvédelmi) nevelés  

A  „cselekedj  lokálisan,  gondolkodj  globálisan”  elvnek  megfelelően  támogatjuk  a  tanulói
tevékenységekre,  a  helyi  cselekvés  lehetőségeinek  kihasználására  épülő,  az  iskola  egész
képzési  rendszerét  átfogó környezeti  nevelést.  A szűkebb környezet  megóvásának igényét
kialakítva és a cselekvési formákat készségszintre emelve olyan állampolgárokat szeretnénk
kibocsátani  iskolánkból,  akik  felelősségteljesen  vesznek  részt  a  közügyek  intézésében,  és
védik, ápolják környezetüket. 

h).   Pályaorientáció  

A  szülők  legfontosabb  igénye  a  továbbtanuláshoz  szükséges  ismeretek  átadása,  a
nélkülözhetetlen  jártasságok  és  képességek  megfelelő  színvonalú  fejlesztése.  Ezért
programunkban kiemelten kezeljük a teljes képzési időt átfogó, tudatos, a tanulói adottságokat
maximálisan figyelembe vevő pályaorientációs pedagógiai stratégiát.

i).   Szociális ellátások biztosítása  

Az  iskola  által  megfogalmazott  célok;  az  indulási  hátrányok  csökkentése  és  az
esélyegyenlőség biztosítása megköveteli a szociális ellátások - a költségvetés által megszabott
- legmagasabb szinten történő fenntartását. Ezek a következők:

- alsós és felsős napközis csoport, 
- kedvezményes diákétkeztetés.

Az iskola a mindenkori pénzügyi lehetőségeinek függvényében biztosítja a tanulók számára a
tanuláshoz  szükséges  egészséges,  szép  otthonos környezetet.  Partnerintézménye  -  a Cikói
Tehetséges  Általános  Iskolás  Tanulók  Támogatásáért  Alapítvány -  anyagi  támogatásával
segíti  a  tanulók  kulturális  és  szabadidős  tevékenységeit  (színházlátogatás,  kirándulás,
táborozás, stb.) 

1.4. Az iskolában folyó oktatási-nevelési munka eszközei, eljárásai
 
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:

Közvetlen  (direkt)  módszerek  azok,  amelyeknek  alkalmazása  során  a  nevelő  közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.

Közvetett  (indirekt)  módszerek  azok,  amelyekben  a  nevelő  hatás  áttételesen,  a  tanulói
közösségen keresztül érvényesül.

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:

Közvetlen módszerek Közvetett módszerek
1. Szokások kialakítását

célzó,  beidegző
módszerek.

- Követelés.
- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

-  A  tanulói  közösség  tevékenységének
megszervezése,  közös  célok  kitűzése,
elfogadtatása, hagyományok kialakítása.
- Követelés, ellenőrzés, ösztönzés.
-Önellenőzés és önértékelés
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-Társ- és csoportértékelés
2. Magatartási modellek

bemutatása,
közvetítése.

-  Elbeszélés,  tények  és
jelenségek bemutatása.
-  Műalkotások
bemutatása,  a  nevelő
személyes
példamutatása.

- A nevelő részvétele a tanulói közösség
tevékenységében.
-  A  követendő  egyéni  és  csoportos
minták kiemelése a közösségi életből.
-Önellenőzés és önértékelés
-Társ-és csoportértékelés

3. Tudatosítás
(meggyőződés
kialakítása).

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

- Felvilágosítás a betartandó magatartási
normákról.
- Vita.
-Érvelés,  bizonyítás  párban,  kis-és
nagycsoportban

Nevelő és oktató munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha tanulóink teljesítménye

 Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott
továbbhaladás  feltételeinek.  Természetesen  elsődleges  célunk  az,  hogy  tanulóink  a
minimális követelmények teljesítésén túl az  egyéni képességei alapján elvárható legjobb
szinten feleljenek meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek. 

 Nyolcadik osztály végén rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel,  készségekkel,
képességekkel  és  jártasságokkal,  amelyek  képessé  teszik  őt  arra,  hogy  a  középiskolás
követelményeknek a későbbiekben megfeleljen (visszajelzések elemzésével alátámasztva),

 Ismeri  a  kulturált  viselkedéshez,  az  emberek  közötti  kapcsolatokhoz,  valamint  a
közösségben  éléshez  szükséges  viselkedés-  és  magatartásformákat,  (Az  erre  vonatkozó
megfigyelések gyűjtését igényli: iskolai és iskolán kívüli rendezvények, ügyeleti munka,
tanórai viselkedés, szülői tapasztalatok, stb. alapján)

 Határozott  elképzeléssel  bír  saját  közelebbi  és  távolabbi  jövőjét  és  sorsát  illetően,
véleményét  az  iskolai  életét  befolyásoló  kérdésekben  udvariasan,  de  határozottan  és
következetesen kifejti, stb. (Az osztályfőnöki- szaktanári és diák-önkormányzati munka –
fórum -, pályaválasztás, tanulói interjúk rendszere)

1.5. Személyiségfejlesztés

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A motiválás
célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra
ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A tanítási órák tervezésénél
és  szervezésénél  minden  esetben  előtérbe  helyezzük  azokat  a  módszereket  és  szervezeti
formákat,  amelyek a  tanulók tevékenykedtetését,  vagyis  állandó aktivitását  biztosítják.  Az
iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a  differenciálás, vagyis az, hogy a
pedagógusok  nevelő-oktató  munkája  a  lehetőségekhez  mérten  a  legnagyobb  mértékben
igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott
teljesítményéhez. E feladat megoldását a tanítási órákon az segíti a legjobban, ha a nevelők az
egyes  szaktárgyak  tanítási  óráin  előnyben  részesítik  az  egyéni  képességekhez  igazodó
munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos
munkájára támaszkodnak.
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Iskolánk  nevelő  és  oktató  munkájának  alapvető  feladata,  hogy a  tanulók  személyiségét  a
különféle  iskolai  tevékenységek  megszervezésével  széleskörűen  fejlessze.  A  gyermekek
személyiségének fejlődése szempontjából legfontosabbnak a személyes nevelői példaadást, a
tanulókkal kialakított kapcsolat minőségét és a kölcsönös tiszteleten alapuló jó iskolai légkört
tekintjük. A személyiség szabad, / nem anarchikus / kifejezését központba állító szemléletet
és  magatartást  szeretnénk  megvalósítani,  és  ennek  a  szemléletnek  megfelelő  technikákat,
gyakorlati  fogásokat  alkalmazni  a konfliktushelyzetekben és  a  mindennapi  "eseménytelen"
pedagógiai  munkában.  A  tanulói  önállóságból,  az  egyéni  utakból  adódó  konfrontációk
kezelése  toleranciát  és  kooperációs  készséget,  egyéni,  hatékony  pedagógia  kialakítását
követeli  meg mindannyiunktól.  A szakmai  önállóság és  szabadság olyan nevelői  attitűdöt
igényel,  amely  mindenkit  a problémák önálló megoldására sarkall  a nevelőmunka minden
területén / tanóra, ügyelet, kirándulás stb. /

Az  osztályfőnöki  munka  összehangolását,  az  osztályok  neveltségi  szintjének  és  az
osztályfőnökök  fejlesztési  elképzeléseinek  ismertetését  tantestületi  munkaértekezleten
biztosítjuk. A családi viszonyok alapos ismerete, a szülők pozitív befolyásolása megkívánja,
hogy a nevelők jó munkakapcsolatot alakítsanak ki a szülőkkel. A családlátogatások, a szülői
értekezletek  és  fogadóórák  a  kapcsolattartás  legfontosabb  fórumai.  Az  utóbbi  kettő
meghirdetéséről  -  az  osztályfőnökökkel  és  a  nevelőkkel  konzultálva  -  az  iskolavezetés
gondoskodik. A családlátogatás új osztály átvételekor feltétlenül szükséges, egyébként pedig
tanulmányi vagy magatartásbeli ismétlődő problémák esetében ajánlatos.

A kulturált viselkedés tudatos kialakítására törekszünk és a leglényegesebb elemeket az
osztályfőnöki  órák  keretében  is  felszínen  tartjuk,  pl.  általános  illemszabályok,  a  jó
megjelenés, az ajándékozás, az étkezés, a levelezés, stb. A gyakorlás legfontosabb terepe a
mindennapi iskolai gyakorlat, a legkülönfélébb rendezvények, kirándulás és színházlátogatás.
A konkrét élethelyzetek előkészítésére ajánlott a kommunikációs tréning és a szituációs játék.
Időnként  érdemes  tájékozódni  a  gyermekek  normatudásáról,  és  ehhez  igazítani  a  további
fejlesztő munkát.
Az  ügyeleti  rendszerben  a  konfliktusok  direkt  megoldását,  az  ügyeletes  tanár  első  szintű
közreműködését, az azonnali befolyásolást és megbeszélést javasoljuk. Az osztályközösségek
napi  értékelését  az  ügyeletes  tanulók  bevonásával  az  ügyeletes  tanár  végzi  el.  Súlyosabb
fegyelmi vétségek esetén az ügyeletes tanár konzultáljon az osztályfőnökkel, indokolt esetben
az  igazgatóval.  Az  ügyeleti  munka  tapasztalatait  a  házirendben  szabályozottak  szerint
megtartandó  külön  alsós  és  felsős  fórumon ismertetjük.  Ugyanitt  történne  a  tanulmányi-,
kulturális-  valamint  a  környezet-  és  egészségvédelmi  munka  értékelése,  dicséretek  és  az
esetleges  elmarasztalások  vagy  fegyelmi  büntetések  kihirdetése  is.  A  gyermekközösség
beleszólási  lehetőségét  az  iskola  belső  viszonyainak  alakításába  a  Diákönkormányzat
működése  biztosítja.   Évi  egy  alkalommal,  illetőleg  szükség  szerint  -  a  Házirendben
szabályozott módon - szervezett fórumon tehetik fel kérdéseiket, mondhatják el véleményüket
és javaslataikat. E területen alapvető feladat hárul az iskolára. A diákoknak az iskolában, akik
mint iskolapolgárok életük fontos részét töltik el ott, meg kell élniük a demokratikus iskolai
létet.  Fontosak  azok  a  keretek  és  szabályok,  amelyek  lehetővé  teszik  ennek  tanulását  és
gyakorlását az iskola falai között. A konkrét tantárgyi nevelési célok és feladatok kijelölése és
a megvalósítás hogyanjának megtervezése a szaktanárok és tanítok folyamatos feladata.

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:

A tanulók erkölcsi nevelése.
Feladat: Az  alapvető  erkölcsi  értékek  megismertetése,  tudatosítása  és  meggyőződéssé
alakítása.
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A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése.
Feladat: Az  emberi  együttélés  szabályainak  megismertetése.  A  társas  kapcsolatok
fontosságának tudatosítása,  az  együttműködési  készség kialakítása,  kulturált  magatartás  és
kommunikáció elsajátítása. Ennek lehetőségét a páros és kiscsoportos helyzetekre szervezett
tanórai munka adja meg.

A tanulók érzelmi nevelése.
Feladat:   Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra
irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.
A tanulók akarati nevelése.
Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény
felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.

A tanulók nemzeti nevelése.
Feladat:   A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.

A tanulók állampolgári nevelése.
Feladat: Az  alapvető  állampolgári  jogok  és  kötelességek  megismertetése.  Az  érdeklődés
felkeltése  a  társadalmi  jelenségek  és  problémák  iránt.  Igény  kialakítása  a  közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.

A tanulók munkára nevelése.
Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanuló önellátására és
környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.

A tanulók testi nevelése.
Feladat: A  tanulók  testi  képességeinek  fejlesztése,  a  testmozgás  iránti  igény  felkeltése.
Egészséges,  edzett  személyiség kialakítása.  Az egészséges életmód és az egészségvédelem
fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.

A tanulók értelmi nevelése.
Feladat: Az értelmi  képességek,  illetve  az  önálló  ismeretszerzéshez  szükséges  képességek
kialakítása, fejlesztése a közvetlen tapasztalatszerzés módszereinek alkalmazása által.  A világ
megismerésére való törekvés igényének kialakítása.

A tanulók esztétikai nevelése.
Feladat:  Olyan  értékek  közvetítése,  mellyel  a  szép  iránti  fogékonyságot,  környezeti
ingerekből az érték szelektálását, befogadását erősítjük  tanulóinkban.

Egyéb, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatatok:

 A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése
 Ön-és  társismeret  fejlesztése  az  önértékelés  és  csoportértékelés  folyamatos

alkalmazásával
 A  tolerancia  és  a  másság  elfogadásának  fejlesztése,  a  kooperációra  való  tanulói

szerepek alkalmazásával
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1.6. Egészségfejlesztés

1.6.1.Az egészségfejlesztés iskolai feladatai

1. Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai:

A  tanulók  korszerű  ismeretekkel  és  azok  gyakorlásához  szükséges  készségekkel  és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.

Tanulóinknak  bemutatjuk  és  gyakoroltatjuk  velük  az  egészséges  életmód  gyakorlását
szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.

A tanulók életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében  –  foglalkoznak  az  egészség  megőrzésének  szempontjából  legfontosabb
ismeretekkel:

 a táplálkozás,
 az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, dohányzás,
 a családi és kortárskapcsolatok,
 a környezet védelme,
 az aktív életmód, a sport,
 a személyes higiénia,
 a szexuális fejlődés területén.

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:

A  mindennapos  testedzés  lehetőségének  biztosítása:  testnevelés  órák,  játékos
egészségfejlesztő  testmozgás  az 1-4.  évfolyamon a napköziben,  az iskolai  sportkör
foglalkozásai, a „suli-rangadó” osztályok közötti sportversenyek az 5-8. évfolyamos
tanulóknak, tömegsport foglalkozás

A biológia, egészségtan, technika és háztartástan, kémia, fizika, történelem, ének-zene,
rajz és vizuális kultúra tantárgyak, valamint az 5-8. évfolyamos osztályfőnöki órákon
feldolgozott  ismeretek  interaktív  gyakorlatok,  esetelemzések,  egészségmegőrző
program  az  osztályfőnöki  órák  keretében,  évi  15  órában,  a  következő  tanévben
lineárisan folytatódik a 6-8. évfolyamon.

Az iskolai  egészségügyi szolgálat  (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele:  a
tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezése, fogászati szűrés
évente, minden osztálynak.

Egészségnevelési, egészségvédelmi prevenciós program:
1. A  felső  tagozatos  osztályfőnöki  órákon  az  osztályfőnökök  folyamatosan

foglalkoznak az egészséges életmód kérdéseivel.
2. Előadókat hívunk a következő témakörökben:

– a dohányzás káros hatásai
– drogprevenció
– serdülőkori problémák, testi-lelki változások, személyes higiéné
– fogápolás
– helyes táplálkozás
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– önismeret
3. Mindennapos testnevelés megvalósítása

– a heti 3 testnevelés órán felül azokon a napokon, amikor nincs testnevelés
óra, a napközis napirendbe iktatunk mozgásos játékos foglakozásokat

4. Különböző sportágakban edzési lehetőséget biztosítunk
5. Védőnő  rendszeres  tisztasági  vizsgálatai  havonta  (haj,  bőr,  köröm,

tisztálkodás)
6. Higiénés felmérés, balesetvédelmi szemle
7. Szűrővizsgálatok
8. Egészségnevelési hét szervezése tanévenként

1.6.1.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók vészhelyzetben a
lehető  legjobb  döntést  hozzák.  Tudjanak  szabályosan  mentőt  hívni,  legyenek  tisztában  a
vérzések és csontsérülések alapvető ellátásával, ismerjék az újraélesztés technikáját.

A  fenti  ismeretek  elsajátítása  biológia  órán,  illetve  természetismeret,  testnevelés  és
osztályfőnöki órák keretei között folyamatosan, a tantárgyi tanterveknek megfelelően történik.

A  tanulmányi  kirándulások  is  kiváló  lehetőséget  kínálnak  az  elsősegély-nyújtási
alapismeretek  elsajátítására.  Az  iskola  éves  programjában  az  egészségnapon  készítjük  fel
diákjainkat az előforduló baleseti helyzetek elkerülésére és megoldására.

1.6.2. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 Különböző veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, elkerülése
 Váratlan és veszély helyzetekben való viselkedés tudatosítása.
 Az alapvető elsősegély-nyújtási eljárások megismerése
 Az elsősegély-nyújtási technikák célszerű alkalmazása enyhe balesetek 

alkalmával
 Biztonság kialakítása az alkalmazási technikák megvalósításában

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül:

o  a szaktanár illetve osztályfőnök irányításával történik a 
tanmenetben előirányzottak alapján:

 osztályfőnöki órán
 biológia órán
 természetismeret órán
 környezetismeret órán
 testnevelés órán

o Másrészt a védőnő által összeállított tematika szerint.
 osztályfőnöki órán

 Versenyeztetési helyzetek megteremtésével – (Vörös kereszt által 
szervezett versenyre való felkészülés során) – délutáni 
csoportfoglalkozások alkalmával.
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1.6.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái

A tanév folyamán 5X2 óra keretében a biológiát tanító kollegák közreműködésével történik.
A  megtartott  foglalkozások  az  osztálynaplóban  a  haladási  napló  részen  kerülnek
regisztrálásra. A foglalkozások témái a következők: 

1.) Az elsősegélynyújtás, sérült vizsgálata 
1
0  A baleseti helyszín 
1  Tájékozódás a baleset helyszínén 
2  Mentőhívás 
3  Az eszméletlenség vizsgálata 
4  A légzés vizsgálata 
5  Keringés vizsgálata 

2
2.) Eszméletlen, jól lélegző sérült ellátása 
1  Ellátás lépései 
2  A mozgás kizáró okai 
3  A sérült ellátása kizáró okok esetén 
4  Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

3.) Légúti idegen test 
1  Tünetei, légúti idegen test eltávolítása 
2  Fekvő eszméletlen sérült esetén 

1  Kisgyermek esetén 
4.) Újraélesztés 
1  Halál formái 
2  BLS (alapszintű életfenntartás), AED, ALS 
3  BLS célja, menete, mellkaskompresszió, befúvás 

5.) Sérülések és ellátásuk 
1  Sebellátás célja, szabályai 
2  Vérzések, fajtái (külső és belső vérzések), tünetei, ellátásuk 
3  Szemsérülések 
4  Égés 
5  Marószer okozta sérülések 
6.) Izületek, törések és ellátásuk 
1  Rándulás 
2  Ficam 
3  Zárt törés, nyílt törés tünetei, ellátása 
4  Arckoponyacsont-törés 
5  Bordatörés 
6  Medencecsonttörés 
7  Gerinctörés 
8  Végtagtörés 

7.) Agyrázkódás, sokk 
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1  Tünetei, ellátása 
2  Kiváltó okok, tünetei, ellátása 

8.) Mérgezések 
1  Gyógyszermérgezés 
2  Benzinmérgezés 
3  Sav-lúg mérgezés 
4  Kimentés gáztérből 

9.) Sérültek kimentése vészhelyzetekből 
1  Kimentés vízből 
2  Kimentés áramkörből 
3  Kimentés veszélyes anyagot szállító járműből 

10.) Rosszullétek és ellátásuk 
1  Ájulás 
2  Epilepszia 
3  Alacsony vércukorszint 

9.) Sérültek kimentése vészhelyzetekből 
1  Kimentés vízből 
2  Kimentés áramkörből 
3  Kimentés veszélyes anyagot szállító járműből 

10.) Rosszullétek és ellátásuk 
1  Ájulás 
2  Epilepszia 
3  Alacsony vércukorszint 

1.6.3. Ökoiskolai szemléletmód

Szemléletet  csak  úgy  lehet  formálni,  ha  minden  tantárgyban  és  minden  iskolán  kívüli
programon törekszünk arra,  hogy diákjaink  ne  elszigetelt  ismereteket  szerezzenek,  hanem
egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Megtanítjuk őket arra, hogy a
természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így
válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 
Ezt a szemléletet szolgálja iskolánk környezetnevelési, és erre épülő öko programja. 
Szellemében a természet  –és környezetvédelem, globális  és helyi környezeti  problémák,  a
hulladékgazdálkodás kérdésköreit beépítettük a hagyományos tanórák és a kompetencia alapú
tanóráink  menetébe.  Emellett  külön  projekteket,  témanapokat  és  témaheteket  rendezünk
illetve öko programokat szervezünk kimondottan tanórán kívüli foglalkozásokra. 
Célunk, hogy iskolánk környezeti nevelése során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi
folyamatokat,  amelyek  következményeként  bolygónkon  környezeti  válságjelenségek
mutatkoznak. Ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti
következményeit.  A  tanulók  kapcsolódjanak  be  közvetlen  környezetük  értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti
károk  megelőzésére  való  törekvés  váljék  meghatározóvá.  Szerezzenek  személyes
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tapasztalatokat  az  együttműködés,  a  környezeti  konfliktusok közös kezelése  és  megoldása
terén. 
Öko  szemléletű  programjainkkal  magasabb  szintre  emeljük  iskolánk  környezeti  nevelési
programját  a  fenntarthatóság  érdekében.  Ezáltal  olyan  pedagógiai  folyamatot  kívánunk
követni,  melynek  során  formálódik  tanulóink  környezettudatos  magatartása  és  kialakul  a
környezetért felelős életvitele. 
Az  öko  szemlélet  tulajdonképpen  egy  környezetbarát  iskola  szemlélete  ,amelyben
meghatározó szerep jut  a  környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság  kérdéskörének,
amely  lehetőséget  biztosít  tanulói  számára  tanterven kívüli  tanulási  formákra  (vetélkedők,
pályázatok,  erdei  iskola,  projektek),  ezzel  elősegíti  a  tanulók  környezettudatos
magatartásának kialakulását, amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt
vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában. 
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A fenntarthatóság megvalósításának eszközei, módszerei: 
- az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról évente felmérést készít, mely
tartalmazza a tanulók és a nevelőtestület környezettudatosságról szóló beszámolóját 
-  Mindennapi  működésében  kiemelt  figyelmet  fordít  a  takarékos  energiafogyasztásra,  a
környezetbarát  termékek  használatára,  az  ésszerű  anyag-és  hulladékgazdálkodásra.  Lásd  :
Hulladékgyűjtési program, „Energia” program 
- minden évben elkészíti  öko munkatervét az iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a
tanulók és a szülők bevonásával 
-  az  iskola  arculata  határozottan  képviseli  a  fenntarthatóság,  a  környezettel
harmonikus/környezetbarát, egészséges/ életvitel pedagógiai értékeit, környezettervet készít 
- kapcsolatot tart fenn aktív, a fenntarthatóságért tevékenykedő szervezetekkel 
-  oktató-nevelő  munkájában  kiemelt  helyet  ad  a  helyi  közösség  életéhez  kapcsolódó
tevékenységeknek, bekapcsolódik a helyi településfejlesztésbe 
-  pedagógiai  munkája  a  gyermekek  életkorát  és  egyéni  sajátosságait  messzemenően
figyelembe veszi, sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe az öko szemlélet kialakításának
érdekében  –  újszerű  tanulásszervezési  formák/témanapok,  témahetek/,  pedagógiai
műhelymunka az öko csoport vezetésével, belső és külső továbbképzések, tanulásmódszertani
foglalkozások, projektpadagógia 
a-   szabadtéri  tevékenységek  állandó  részei  az  iskola  helyi  tantervének  és  az  iskolai
munkatervnek.  A  szabadtéri  programok  szervezésének  fontos  szempontja  az  egészséges
életvitel. 

- az iskolában van környezeti nevelési –öko-munkacsoport, melynek tagjai közt vannak
a  reál,  humán,  művészeti  tárgyak  és  a  testnevelés  tanárai,  továbbá  a  technikai
személyzet képviselője. 

- a diákokat  bevonja az őket érintő döntések előkészítésébe,  a diákönkormányzatban
van környezetvédelmi felelős 

-a házirend kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek
védelmével 
-a nevelőtestület jártas a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában,
módszertanában és ezt alkalmazza is 
-az  iskola valamennyi  dolgozója  példát  mutat  a  diákoknak a környezetbarát  szemlélet,  az
egészséges életvitel tekintetében 
-minden  tanév  munkaterve  tervez  az  ökoiskola  arculatához  kapcsolódó  környezet-és
természetvédő programokat 
-belső-és  külső  kommunikációs  csatornái  /honlap,  faliújságok,  városi  újság/  tükrözik  az
ökoiskolai célokat 
-folyamatosan fejleszti információs bázisát- öko könyvtár 
együttműködik  más,  hasonló  szemléletű  iskolákkal,  kiemelt  feladat  a  partnerkeresés,  -
partnerkapcsolat kialakítása 
-az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, a telepített
növényzet  rendszeresen  és  szakszerűen  gondozott.  Fokozott  figyelmet  fordít  a
madárvédelemre/madárbarát  iskola/,  a  komposztálásra,  a  gyógy-és  fűszernövények
gondozására. Rövidtávú tervek között a tanösvény és kerti foglalkoztató kialakítása szerepel.
Lásd: „Tegyük szebbé környezetünket!”program 
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az iskolai étkeztetés célja az egészséges, tápláló ételek és italok kínálása, Lásd: „Egészség”
program 

A környezeti nevelés és öko programok szinterei iskolánkban – ÖKO_ARCULAT 
1. Öko projektek, témahetek 

A projekt nemcsak maradandó, szép élményekkel gazdagítja a diákokat, hanem a környezet
megóvását az aktív állampolgárságra neveléssel és a környezeti neveléssel ötvözi, valamint
közelebb hozza a diákokat saját településük kultúrájához, gyökereikhez. 
Fontos,  hogy  a  diákok  dinamikus  képességei  (kezdeményezőkészség,  önállóság  és
felelősségvállalás)  is  fejlődnek  a  projekt  hatására.  A  csapatmunka  során  javul  a
kompromisszumkészség  is.  A  feladatok  megoldása  során  a  résztvevők  kommunikációs
készségei  is  csiszolódnak  .  A  létrehozott  produktum  segíti  a  diákokat  képességeik
felismerésében. Tudatosul bennük, hogy ők is sokat tehetnek környezetükért, ami igen fontos,
hiszen  sokan  úgy  érzik,  egyedül  kevesek  ahhoz,  hogy  bármit  tehessenek  környezetük
érdekében, és nem ismerik fel a bennük, illetve az összefogásban rejlő lehetőségeket. Nagy
öröm  a  gyerekeknek,  ha  a  közösségben  valamilyen  elismerésnek  örvendő  tevékenységet
folytathatnak.  Emellett  a  nagyobb  szabadság  miatt  a  tanórán  kívüli  nevelés  gyakran
hatékonyabb a tanórainál. A diákok jobban emlékeznek azokra az információkra, amelyeket
valamilyen  tevékenység  közben  saját  maguk  szereznek,  tapasztalnak  meg.  A  gyerekek
lelkesedése  annál  nagyobb,  minél  több  saját  megfigyelés,  közös,  csapatépítő  tevékenység
kapcsolódik a tanuláshoz, munkához, és a probléma felismerése után maguk találják meg a
lehetséges megoldásokat. 

A projektek stratégiailag kiemelt céljai: 

- Természetismereti,  természetvédelmi,  környezetvédelmi  problémákkal  kapcsolatos
ismeretek átadása 

- Globális és helyi környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek
felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése 

- A természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez
juttatása  -  A  gyerekek  lakóhelyük  közelében  található  természeti  értékek
megismertetése 

- A  globális  és  a  helyi  környezeti  problémákkal  kapcsolatos  aktivitásra,  tevőleges
magatartásra  nevelés  –hulladékkezelési  program,  válogatott  hulladékkezelésre
szoktatás 

- A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés- 
kerékpáros és gyalogos közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése 

- A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése 
- A  természetes  anyagok  és  hagyományos  kézműves  technikák  megismertetése,

gyakoroltatása 
- Ökológiai  gondolkodásmód  kialakítása,  fokozása  a  diákokban,  szülőkben  és  a

tanárokban 
- A témában kiírt pályázatok figyelemmel kísérése 
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A célok eléréséhez szükséges készségek, kompetenciák kialakítása, fejlesztése: 
- alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 
- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 
- problémaérzékenység, 
- kreativitás; 
- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 
- vitakészség, kritikus véleményalkotás; 
- konfliktuskezelés és megoldás; 
- értékelés és mérlegelés készsége. 

2. Hulladékgyűjtési program 
 Papírgyűjtés évente kétszer – őszi, tavaszi 
 Használt  elem  és  telefon  akkumulátor  gyűjtés  folyamatosan  a  kihelyezett

gyűjtőedénybe 
 PET palack gyűjtés és zsugorítás projektek keretében 
 Vasgyűjtés és háztartási elektronikai hulladék akciószerű gyűjtése 

3.Tegyük szebbé környezetünket!”program 
 Az  iskola  kertjének,  parkjának  megújítása  és  folyamatos  gondozása:  a  terület

felosztása és osztályok védelme alá helyezése 

 új növények telepítése - fűszerkert, sziklakert, egyéb dísznövények, tanösvény 

 kerti foglalkoztató létrehozása 

 növények azonosító táblával ellátása 

 a komposztálandó zöld hulladék, avar, stb. összegyűjtése és komposztálása 

 madáretetők,  madárodúk  kihelyezése,  téli  madáretetés  –  madárbarát  program
elindítása 

 Iskola „zöldítése”, célunk, hogy a folyosókon és az intézmény közös használatú belső
helyiségeiben minél több dísznövény legyen. 

 Az  osztálytermek  dekorálásánál  elsődleges  szempont  az  élő  növények  száma  és
ápoltsága. 

 Öko faliújság , hirdetőtábla 

4. „Energia” program 
 Energialesen” – az „Energiakommandó”: diákokból álló csoport rendszeres ellenőrző

sétája,  „őrjárata”  az  iskola  egész  területén  –  vízcsapok,  világítás,  szellőztetés-
ablakbezárás  stb.  ,  diákok  figyelmeztetése,  figyelemfelkeltő  plakátok,  írások
közzététele az öko hirdetőtáblán– időközönkénti helyzetértékelés 

 Energia-,  víz-  és  papírfogyasztás  minimalizálása,  csapok  elzárása,  a  termekben,
folyosókon a szükségleteknek megfelelő időben égjen csak a lámpa. 

 Iskolai füzetek terjesztése „újra papírból” 

 A fénymásoló papír-fogyasztás  csökkentése,  a  kétoldalas  papírhasználat  ösztönzése
(pl. selejt papírok röpdolgozat írásra tökéletesek). 

 Környezetbarát tisztítószerek használata 
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5. „Egészség” program 
 Egészségnevelési projektek, témahetek 

 Cél  az  étkezéssel  kapcsolatos  műanyag  hulladék  (poharak  és  ételes  dobozok)
csökkentése és szelektív gyűjtése 

 Kerékpáros és gyalogos közlekedést népszerűsítő programok 

 Sportnapok, diákolimpiák 

6. Szabadidős programok 
 Jeles napokhoz, környezetvédelmi világnapokhoz kapcsolódó programok: 

 Állatok Világnapja, Föld napja, Madarak Fák napja 
 Túrák,  kirándulások:  hétvégi  és  nagyobb  lélegzetű  kirándulások  szervezése,

természetjárás szűkebb környezetünk természetvédelmi értékeinek meglátogatása 
 Környezetvédelmi vetélkedők, akadályversenyek szervezése 
 Ismeretterjesztő előadások 
 Rendszeres  foglalkozások  a  Savaria  Múzeumban  és  Kámoni  Arborétum

Oktatóközpontjában 
 Kapcsolat a Kerekerdő Alapítvánnyal és a Fekete István Állatvédő Egyesülettel 

Törvényi háttér Általános szabályozás 
Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 
8.§ 16.§ 18.§ 70.§ 
Környezetvédelmi  törvény  (1995.  évi  LIII.  Törvény  a  környezet  védelmének  ál-talános
szabályairól). 
Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
Nemzeti Környezetvédelmi Program (2031/1998. Kormányhatározat) 
Nemzeti  Biodiverzitás  Stratégia  a  Globális  Környezeti  Alap  és  az  UNEP  (ENSZ)
támogatásával 1999. 
Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
Közoktatási szabályozás 
1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról 
11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
1/1998 /VII.24/ OM rendelet 
130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a NAT kiadásáról 
63/2000. /V.5./ Korm. rendelet 
28/2000. (IX. 21.) OM rendelet 
4/2001. (I. 26.) OM rendelet

1.7. Közösségfejlesztés

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett
módon,  a tanulói  közösség ráhatásán keresztül  érvényesül.  A tanulók közösségben, illetve
közösség  által  történő  nevelésének  megszervezése,  irányítása  iskolánk  nevelő-oktató
munkájának  alapvető  feladata.  A  tanórákon  alkalmazott  munkaformák  során  változó
közösségek kialakításával a csoporthoz való alkalmazkodás, az elfogadás és a csoportszerepek
gyakorlásának lehetőségét biztosítjuk tanulóinknak. 
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  
Feladat:   Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez)
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői
fejlesztése.

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.  
Feladat:  A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral
változó  közösségi  magatartáshoz:  a  kisgyermek  heteronóm  -  a  felnőttek  elvárásainak
megfelelni akaró - személyiségének lassú átalakulásától az autonóm - önmagát értékelni és
irányítani képes - személyiséggé válásig.

3. Az önkormányzás képességének kialakítása.  
Feladat:  A tanulói  közösségek  fejlesztése  során  ki  kell  alakítani  a  közösségekben,  hogy
nevelői  segítséggel  közösen tudjanak maguk elé célt  kitűzni,  a cél  eléréséért  összehangolt
módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  
Feladat:  A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség
által  történő  közvetett  nevelés  csak  akkor  érvényesülhet,  ha  a  tanulók  a  közösség  által
szervezett  tevékenységekbe  bekapcsolódnak,  azokban  aktívan  részt  vesznek,  és  ott  a
közösségi  együttéléshez  szükséges  magatartáshoz és viselkedési  formákhoz tapasztalatokat
gyűjthetnek.

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  
Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák,
formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.

6. Napközis munka  

A  tanulók  eredményes  írásbeli  és  szóbeli  felkészülésének  biztosítása  megköveteli  a
rendszeres  munkakapcsolatot  a  délelőtt  tanítókkal.  A  napközis  nevelők  visszajelzése  a
felmerülő  problémákról,  az  információszerzés  a  tanórai  tananyag-feldolgozás  metodikai,
logikai  felépítéséről  a  hatékony  fejlesztés  elengedhetetlen  feltétele.  A  tanulás  mellett  a
tanulási  technikák,  módszerek,  szokások szisztematikus  megalapozása  az alsó tagozatosok
esetében, illetve folyamatos korrekciójuk a felső tagozatosoknál, a tanulási nehézséggel küzdő
gyermekek önálló tanulási képességének kialakulása és javítása céljából rendkívül fontos. A
tanulók  közötti  együttműködésre  építő  kiscsoportos  tanulásszervezés  ajánlatos.  A
munkacsoportokban közösen dolgozva fejlődik egymás iránti érzékenységük, kommunikációs
készségük.  Egymás  munkájának  értékelése  és  a  nevelői  megerősítés  által  növekedhet  a
gyermekek tanulási kedve, teljesítménye, miközben magatartásuk fegyelmezettebbé válik. A
tanulásirányítás szerves része kell legyen az írásbeli és a szóbeli értékelés. Ez természetesen
az egyénre és a csoportra vonatkozóan is történhet. A követelmények (tanulmányi elvárások,
viselkedési  normák  és  szociális  fejlettség,  stb.) közös  kimunkálása  és  a  hozzájuk  való
következetes  viszonyítás  biztonságos  eligazodási  lehetőséget  ad  a  gyermekeknek,  ami  a
helyes önértékelés kialakulását segíti. Jól használható megállapítás az, hogy " a nevelőnek a
gyerekek szociális ügyességére vonatkozó értékelő megnyilvánulásai, reagálásai jelentősebb
hatással vannak az intellektuális teljesítményre, mint azok, amelyek pusztán az adott, aktuális
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(tantárgyi) teljesítményre vonatkoznak. " A tanórák előtt és között - vagy ritkábban közben is
-  törekedjenek  a  nevelők  minél  több  szellemi  és  mozgásos  tevékenységet  szervezni,  a
kikapcsolódás, az aktív pihenés biztosítása végett. Ha a csoport összetételét és kívánságait is
figyelembe vesszük, ha érdekes játékokat ismernek és tanulnak meg, fejlődik játékkultúrájuk,
várni fogják ezeket a ’foglalkozásokat’ és a nevelők is jó motivációs lehetőséghez jutnak.

7. A kompetencia-alapú oktatás bevezetéséből adódó feladataink (közösségi nevelés)  

A  közösségi  nevelés  lehetőségei  és  feladatai  bővülnek  a  kompetencia-alapú  oktatás
bevezetésével:  a  hagyományos  osztályközösség  mellett  fontos  szerepet  töltenek  be  a
különböző módon szerveződő kiscsoportok, illetve a párok. Az együttműködés, a csoportban
való dolgozás nem minden tanuló számára elfogadott és preferált tanulásszervezési eljárás A
versenyhez,  az  egyéni  teljesítmények  elsődlegességéhez  szokott  tanulóknak  meg  kell
tanulniuk  másokhoz  alkalmazkodni,  mások  tanulási  tempóját  elfogadni.  Tudomásul  kell
venniük, hogy a közösség sikere függ az egyén teljesítményétől és felelősségétől, de az egyén
erőfeszítései hozzájárulnak mások eredményeihez, sikereihez. A kooperatív csoportmunka így
az  oktatás  során  nemcsak  egy  tanulásszervezési  eljárás,  hanem  a  személyiség-és  a
közösségfejlesztés egy fontos eszköze és színtere is. 

Feladat: Önmaga munkája, teljesítménye iránti felelősség kialakítása, erősítése
Felelősség a társsal szemben, részvétel a csoport munkájában   

1.8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

1.8.1.  A  beilleszkedési,  magatartási  rendellenességgel  összefüggő  pedagógiai
tevékenység

A  beilleszkedési,  magatartási  problémák  és  a  tanulási  nehézségek  legtöbbször  együtt
hátráltatják  az  érintett  tanulók személyiségének  fejlődését.  A beilleszkedési,  magatartási
zavarok  hatással  vannak  a  tanulmányi  munkára,  de  közvetetten  a  tanulási  nehézség  is
okozhat frusztráció miatt beilleszkedési gondot, kezeletlenül hagyva magatartási zavart. A
fenti  nehézségek  egyetlen  tanulói  személyiségben  összegződnek.  Fontos  feladatunk  az,
hogy ezeket  pontosan elhatároljuk,  az okokat  felderítsük.  Éles  határvonalat  kell  húzni  a
magatartászavarból eredő tanulási problémák és egyéb tanulási nehézségek között. A súlyos
válsághelyzetek megelőzését a korai felismeréssel előzhetjük meg. Ezért is fontos az óvoda
és  iskola  együttműködési  tervében  foglaltak  pontos  végrehajtása.  Az  osztályfőnöki
munkatervekben  meghatározott  program  szerint  –  az  osztályfőnöki  időkeretben  -
tanulóinknak  önismereti,  konfliktus-kezelési  tréningeket  szervezünk,  amelyek  segítséget
nyújtanak  a  beilleszkedési,  magatartási  vagy  tanulási  nehézségekkel  küzdő  diákjaink
nevelésében. 

Az okok felkutatásában segíthetnek 
 az egyéni beszélgetések a tanulókkal és szüleikkel, 
 a családlátogatások, 
 az együtt tanítók közötti konzultációk, beszélgetések, 
 az iskolaorvos, védőnővel való tanácskozások. 
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A sikeres  munka érdekében elengedhetetlen,  hogy ne hagyjuk elszigetelődni  a  problémás
tanulókat, hanem próbáljuk meg bevonni őket a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekbe.
Adjunk alkalmat arra, hogy sikerélményhez juthassanak, hogy az elismerési és elmarasztalási
rendszerünkben értékeljük tanulóink személyiségének pozitív változásait, fejlődését.  
Amennyiben a fentiek sem adnak megoldást, egyéni programot kell biztosítani a tanulónak. A
diagnózis  felállítása  után  egyénre  szabott  fejlesztési  tervet  kell  készítni,  melyet  egyéni
foglalkoztatás  keretében  is  megvalósíthatunk.  Az  egyéni  foglalkoztatást  az  osztályfőnök
javaslata  alapján  az  igazgató  rendelheti  el  maximum 2  hetes  időszakra.  Ekkor  a  kiemelt
tanulót  speciális  program szerint  foglalkoztatjuk.  Ennek  a  programnak  biztosítania  kell  a
tanuló haladását a kötelező tananyagban, másrész szocializációs programnak is kell lennie, és
segítséget  kell  nyújtania  a  magatartási,  beilleszkedési  és  önértékelési  problémák
megoldásában (beszélgetés, tréning, a házirend szerepe, egyéni és közösségi érdek, stb.). A
speciális program végén az osztályfőnök, az igazgató vagy helyettese és az érintett szaktanár
értékeli  és  osztályozza  a  tanuló  haladását.  A  program  idejére  a  tanuló  felmentést  kap  a
készségtárgyakból. 
Az  iskolai  problémakezelés  önmagában  kevés.  Az  iskolára  hárul  az  a  feladat  is,  hogy
feltérképezze azokat az iskolán kívüli hatásokat, amelyek a tanuló személyiségének fejlődését
befolyásolják  Ezeken,  ha kell  együtt  a  szülővel,  változtasson a  tanuló  érdekében.  A siker
előfeltétele a szülővel való együttműködés. A problémás eseteket az iskola szülői, gondviselői
együttműködés nélkül megoldani nem tudja. Ha a magatartási zavar szociális eredetű, ami a
tanulók legnagyobb részénél családi problémákból gyökerezik, az iskola részéről nem érhető
el eredmény, a szülő megnyerése nélkül. A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartáson túl /
szülői értekezletek, fogadó órák / a kapcsolatot egyénre szabottan kell tartani, ahogy a tanuló
érdeke megkívánja. A szülőkkel való találkozások eredménnyel kell, hogy végződjenek. Ne
távozzon, úgy a szülő az iskolából,  hogy konkrét, használható segítséget kapott  gyermeke
nevelése terén.  
Meg kell győzni a szülőket arról, hogy mennyire fontos gyermekük fejlődése szempontjából
az, hogy a családi alapértékek és nevelési elvek összhangban legyenek az iskola pedagógiai
gyakorlatával. 

1.8.2.A tehetség kibontakoztatásának segítése

Meg  kell  oldanunk  a  tehetségek  felismerését  és  a  nekik  járó  gondozást,  ugyanakkor
gondoskodnunk kell azokról, akik valamilyen okból nehezen teljesítik a követelményeket és
segíteni kell abban, hogy eleget tegyenek ők is az elvárásoknak, legyen helyzetük bármilyen
nehéz. 

A tehetségek  esetében  elsődlegesnek  tartjuk  a  felismerést  és  valljuk  hogy  “valamiben
mindenki tehetséges”. Hangsúlyozottan igaz ez ilyen életkorban. Tudatos ez a megközelítés,
mert a tapasztalat is mutatja, hogy a tanulói teljesítmények a pozitívumokra való támaszkodás
elvét alkalmazva hozhatók felszínre a legjobban. A kimagaslóan jó képességek fejlődésének
elengedhetetlen feltétele, hogy e képességek és segítségükkel elért tudás “megméressen”, e
tudás birtokosai fórumokat kapjanak személyiségük és tudásuk “közkinccsé” tételére, ahogy
céljaink szerint ezt majd felnőtt korukban is tehetik hasznos tagjaivá válva környezetüknek,
teremtve harmóniát ezzel önmagukban is.
 Osztályszinten  a  tehetséges tanulók  többoldalú  személyiségfejlesztése  érdekében
alkalmazzuk a kooperatív csoportmunkát, illetve azon belül is a tanulók egyéni képességeit
figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést.
Intézményi  szinten a  tehetségek számára  helyi  versenyek  rendszeres  rendezésével,
eredmények nyilvános és rendszeres,  méltó  elismerésével,  ezek előkészítésével  segíthetjük
tehetséges  tanulóinkat.  Természetesen  nem  csak  intézményi  szinten  kell  elősegítenünk
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szereplésüket,  az  iskola  szakmai  életének nyitottnak  kell  mindig  lennie  a  kerület,  főváros
szakmai  megmozdulásaira,  az  ezeket  irányító  szervezetek  felé.  A  minden  tanévben
valamennyi  tantárgyból  rendezett  “házi  versenyeken”  túl  az  iskola  elismerési,  értékelési
formái az SZMSZ - ban találhatók. A tehetséggondozás az iskola minden nevelőjének feladata
és felelőssége. 
Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos az, hogy a pedagógusok oktató munkája a
lehető legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez és képességeihez. Az
egyes tantárgyakból nyújtott teljesítmények rendszeres mérésével és az egyéni értékelő lapok
rendszerével kell biztosítani a továbblépést a tantervi követelmények teljesítése felé.

E cél elérését a kötelező tanítási  órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti  formák
segítik;

 A  nevelők  az  egyes  szaktárgyak  tanítási  óráin  előnyben  részesítik  az  egyéni
képességekhez  igazodó  munkaformákat.  A  gyakorlásnál,  ismétlésnél  elsősorban  a
tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 A  differenciálást  teszi  hatékonnyá  a  számítógépes  oktatóprogramok  célszerű  és
átgondolt alkalmazása a tanórákon.

 Segítjük  tanulóinkat  abban,  hogy  megismerjék  és  elsajátítsák  a  helyes  tanulási
szokásokat (1-3.o.) és az ismeretszerzés hatékony formáit  (4-8.o) 

 Támogatjuk az egyéni. munkáltatás, az alapkészségek szilárd kialakítását célzó újszerű
módszerek és eszközök bevezetését és használatát. (Matematika - szorobán, olvasás -
heurisztikus módszer, stb.)

 A belső vizsgarendszer felmenő rendszerű bevezetésével a követelmények alaposabb,
magasabb szintű teljesítésére ösztönözzük tanulóinkat.

A nem kötelező tanítási órák keretében a tehetséggondozást és a felzárkóztatást az alábbiakkal
segíti az intézmény:

 Szakköröket és korrepetálásokat tervezünk az 1-8. évfolyamon,
 Középiskolára  előkészítő  foglalkozásra  -  igény  esetén  -  órakeretet  biztosítunk,

versenyeket,  vetélkedőket,  bemutatókat  (szaktárgyi,  sport  és  kulturális,  stb.),
szabadidős foglalkozásokat (színházlátogatás, kirándulás, táborozás, stb. szervezünk.

1.8.3.Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

a)  gyermek  fejlődését  veszélyeztető  okok  megelőzésére,  feltárására,  megszüntetésére.  A
gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a
gyermekjóléti  szolgálat  segítségével  minél  hatékonyabban  tudja  kezelni,  megelőzve  ezzel
súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:

 Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
 Meg kell keresni a problémák okait,
 Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
 Jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.

b) A  tanulók  fejlődését  veszélyeztető  okok  megszűntetésének  érdekében  iskolánk  
együttműködik a területileg illetékes:

 nevelési tanácsadóval,
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 gyermekjóléti szolgálattal,
 családsegítő szolgálattal,
 polgármesteri hivatallal,
 gyermekorvossal,
 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal,

alapítványokkal.
c) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a
gyermekvédelem céljainak megvalósítását:

 a felzárkóztató foglalkozások,
 a tehetséggondozó foglalkozások,
 az indulási hátrányok csökkentése,
 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,
 kooperatív együttműködés csoportban és páros munkák során
 a pályaválasztás segítése,
 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
 egészségvédő- és mentálhigiénés programok szervezése,
 a családi életre történő nevelés,
 a napközis és a tanulószobai foglalkozások,
 az iskolai étkezési lehetőségek,
 az egészségügyi szűrővizsgálatok,
 a  tanulók  szabadidejének  szervezése  (tanórán  kívüli  foglalkozások,  szabadidős

tevékenységek, szünidei programok),
 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),
 a  szülőkkel  való  együttműködés,  tájékoztatás  a  családsegítő  és  a  gyermekjóléti

szolgálatokról, szolgáltatásokról.

Minden  évben  felmérjük  a  hátrányos  és  veszélyeztetett  helyzetű  tanulókat  mind  az
óvodában, mind pedig az iskolában. Ez a GYIV felelősök feladata. Problémák, válságtünetek
észlelése  esetén  a  lehető  legszélesebb  körből  (család,  gyermekorvos,  osztályfőnök,  stb.)
tájékozódva az okokat kell feltárnunk, és ezek ismeretében próbáljuk megkeresni a megoldási
vagy  enyhítési  lehetőségeket.   Halmozottan  jelentkező  veszélyeztetettségi  okok  esetén  a
domináns ok meghatározására kell törekednünk. A veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű
tanulókat  minden  lehetséges  esetben  megpróbáljuk  bevonni  az  iskolai,  illetve  az
osztályprogramokba. 
A tanulókról vezetett nyilvántartásban 
a  gyermek  személyiségében (szociális  visszamaradottság,  fogyatékosságok,  gátlásosság,
szorongás, agresszív magatartás, csavargás, devianciák, stb.),
 a családi vagy tágabb környezetben (nevelési hibák, erkölcstelen családi környezet, italozó
életmód, rossz lakásviszonyok, családon kívüli negatív hatások, stb.), 
az  anyagiak  hiányában (munkanélküliség,  csökkent  munkaképesség,  eltartott  családtag,  a
szülő hibáján kívüli alacsony kereset, stb.) és 
az egészségügyi problémákban megmutatkozó rendellenességeket részletezően és elemzően
kell feltüntetnünk. 
Hátrányos helyzetűnek azokat a tanulókat tekintjük, akik tanulmányi munkájukban különféle
gátló körülmények (pl. hosszabb betegség miatti kiesés a tanulásból, a tanuló hibájából történt
jelentős  elmaradás,  kudarcsorozat,  az  otthoni  felügyelet  fellazulása,  esetleges  tanár-diák
konfliktus,  kisebb  és  átmeneti  családi  problémák)  miatt  nem  tudnak  képességeiknek
megfelelő eredményt elérni.  A tanulók részvételét  a napközis ellátásban és a felzárkóztató
foglalkozásokon szorgalmaznunk kell. A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a
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családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák
feltárása,  megelőzése.  Minden  pedagógus  közreműködik  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi
feladatok  ellátásában,  a  tanulók  fejlődését  veszélyeztető  körülmények  megelőzésében,
feltárásában,  megszüntetésében.  Az  iskolában  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  feladatok
segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. 

Feladatai közé tartozik:

 A  tanulók  és  a  szülők  tájékoztatása  azokról  a  lehetőségekről,  személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,

 Családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
 Segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
 A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását

kezdeményezi, 
 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.

1.8.4.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

A  tanulási  nehézség  okai  részképesség-zavarokból  tevődnek  össze.  Eredete  lehet
idegrendszeri,  szociális.  A  tanuló  egyéni  vizsgálata  határozhatja  meg,  hogy  a  rajta  való
segítség:  

 tanórai belső differenciálással, 
 az  óvodából  az  iskolába  való  átmenet  segítése  érdekében  az  alapozó  időszak

tevékenységeinek beépítése a tanítási folyamatba 
 az alapozó időszak „megnyújtása” alkalmazkodva a tanulók egyéni képességeihez
 külön óraszámot igénylő differenciált képességfejlesztéssel, korrepetálásokkal,
 külső szakember munkáját igénybe vevő fejlesztéssel történhet. 

A  feladatterv  meghatározásához  feltétlenül  szükség  van  a  tanuló  komplex  vizsgálatára
bevonva  a  nevelési  tanácsadó,  a  pedagógiai  központ  fejlesztő  pedagógusai,  iskolaorvos
szakvéleményét.  Mindezek  figyelembevételével  a  tanuló  fejlődését  állandóan  nyomon
követve tervezhető a tanuló fejlesztése évfolyamról évfolyamra a fenti három forma nagyon
tudatos  kombinálásával.  Bízhatunk  abban,  hogy  egy  tudatosan  alakított  mentálhigiénés
harmónia,  valamint  a  megfelelően  tervezett  differenciált  képességfejlesztés  együttesen
eredményre  vezet.  Arra  kell  törekednünk,  hogy  ne  fogalmazzunk  meg  teljesíthetetlen
követelményeket,  szülői  és  iskolai  elvárásokat,  mert  erre  könnyen  magatartászavarokkal
reagálhat  a  tanuló.  A  személyre  szabott  továbblépési  követelmény  helyes  megállapítása
elsőrendű fontosságú. A nehézségekkel küzdő tanulókkal a kötelező tanórákon differenciált
foglalkozással  próbálunk segíteni  egyénre  szabott  külön feladatok  adásával  több gyakorló
vagy ismétlő feladat megoldatásával, amivel a felmerült hiányosságait a tanuló pótolni tudja.
A tanórán  kívüli  időben szorgalmazzuk  a  tanulópárok szerveződését,  felzárkóztató  egyéni
korrepetálásokat biztosítunk a rászoruló tanulóknak. 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban a fő feladat az osztályfőnöké, aki
családlátogatások  alkalmával  feltérképezi  a  helyzetet  és  tesz  javaslatot  szükség  szerint
intézkedésekre a gyermekvédelmi jellegűtől a szociális segítségnyújtás kezdeményezéséig. Az
osztályfőnökön túl minden pedagógus felelőssége, hogy eszközeivel tompítsa a már meglévő

30



CIKÓI PERCZEL MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA

társadalmi esélyegyenlőtlenséget, mert minden tanulónak egyformán fontos a személyisége,
legyen helyzete bármilyen hátrányos. 

„A gyermek tanulási problémáit a gyökereinél kell megragadni!” Ebből az alapgondolatból
indul Brigitte Sindelar részképesség fejlesztő tréningprogramja. Célul tűzzük ki, hogy ezzel a
problémakörrel  kiemelten  foglalkozunk.  Iskolánk  gyógypedagógusa  biztosítja,  hogy  ezen
területtel kiemelten tudjunk foglalkozni. Célkitűzéseinket az alábbiakban fogalmazzuk meg:

A tanuláshoz szükséges részképességek gyakran eltérő mértékben fejlettek, s nem ritkán a
gyermek életkorának sem megfelelőek. Ezért a következőket kell tennünk:

 Fel kell tárni azokat a részképességeket – ezek számát és összefüggéseit –, melyek
gyengén fejlettek, s ez által tanulási nehézségekhez, tanulási kudarchoz és zavarokhoz
vezetnek

 A  célzott  részképesség  minőségi  változtatásával  javítani  kell  a  tanulmányi
eredményességet,  csökkenteni  kell  a  tanulók  tanulással  kapcsolatos  frusztrációit.
Ezáltal fenntartható lesz a tanuló érdeklődése az iskola és a tanulás iránt. A szűrést az
óvoda nagycsoportjában és az 1.-4. évfolyamokon végezzük el.

 Tájékoztató elbeszélgetést szervezünk a szülőkkel, hogy tudják, miről szól a program,
és  azért  is,  hogy aktív  és  segítő részvételüket  biztosítsuk.  A szülő megnyerését  és
felelősségérzetük felélesztését nagyon fontosnak tartjuk.

 A diagnosztikus  vizsgálatok  után  a  problémás  tanulóknak  egyéni  fejlesztési  tervet
készítünk.  A  részképességek  korrekciója  minden  lehetséges  területen  a  szülő
bevonásával, szakembereink irányításával folyik 

 A  fejlesztő  program  befejezése  után  újabb  mérést  végzünk,  amellyel  a  fejlődés
mértékét ellenőrizzük.

1.8.5.A szociális hátrányok enyhítése

 Szoros  kapcsolattartás  a  polgármesteri  hivatallal,  a  gyermekjóléti  szolgálattal  és  a
nevelési tanácsadóval annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók
minél hamarabb segítségben részesüljenek.

 A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;
 A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;
 A családlátogatások;
 A továbbtanulás irányítása, segítése;
 A szülők, a családok nevelési gondjainak segítése, családlátogatások; (ezek egyikfő

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák, feltárása, megelőzése.)
 Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelők (iskola és óvoda) tevékenysége, az

ezzel  összefüggő  pedagógiai  munka;  (szükség  esetén  a  rászoruló  gyermekek
önkormányzati segélyezésre javasolása);

 Az iskola és az óvoda nevelő munkájának összehangolása, az együttműködési tervben
foglaltak pontos végrehajtása;

 Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;
 A tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek;
 Az étkezési  díjak kifizetéséhez  nyújtott  segélyek (az önkormányzat  által  biztosított

mértékben);
 Tankönyvtámogatás (az átadott állami- és önkormányzati forrásokból)
 A kis létszámú osztályok;
 A diákétkeztetés;
 Az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanórai tanulás megszervezése;
 A napközi otthon (megfelelő számú szülői igény esetén);
 A tanulószoba (esetlegesen a költségvetési forrásaink függvényében);
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 Az egyéni foglalkozások;
 A felzárkóztató foglalkozások;
 Az iskolai  könyvtár,  valamint  az  iskola  más  létesítményeinek,  eszközeinek  egyéni

vagy csoportos használata;
 A továbbtanulás irányítása, segítése.
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1.9. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai

A  pedagógusok  feladatainak  részletes  listáját  személyre  szabott  munkaköri  leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

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

Az  osztályfőnököt  –  az  osztályfőnöki  munkaközösség  vezetőjével  konzultálva  –  az
igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe
véve.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
 Segíti  és  koordinálja  az  osztályban  tanító  pedagógusok  munkáját.  Kapcsolatot  tart  az

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

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

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

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

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
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 Tanulóit  rendszeresen  tájékoztatja  az  iskola  előtt  álló  feladatokról,  azok  megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 
 Részt  vesz  az  osztályfőnöki  munkaközösség  munkájában,  segíti  a  közös  feladatok

megoldását. 
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

1.10.Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje

Az  intézmény  tanulói  a  törvény  adta  lehetőségekhez  mérten  részt  vesznek  az  iskola
döntéseinek folyamatában. Ezt a diákkörök és a diákönkormányzat keretei között tehetik meg.
Az intézményben diákkörök és diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását minimum
15  fő  tanuló  kezdeményezheti.  Az  iskolában  csak  tantárgyi,  kulturális,  sport,  szakmai
diákkörök alakíthatók. 
Intézményünkben  minden  osztály  maximum  2-2  tagot  delegálhat  az  iskolai
Diákönkormányzatba. Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az
őket  érintő  fontos  kérdésekről,  társaik  véleményének  kikérése  után  gyakorolják  a
véleményezési  jogot  és  vezetőt  választanak  maguk  közül,  aki  kapcsolatot  tart
iskolavezetéssel.  A  Diákönkormányzat  évenkénti  döntése  alapján  részt  vesz  az  iskolai
programok  szervezésében,  tervezésében,  önálló  programokat  szervezhet.  A
Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a
nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 
A  Diákönkormányzat  munkáját  e  feladatra  kijelölt  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező  és
pedagógus szakképesítéssel rendelkező személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az
igazgató bíz meg öt éves időtartamra. 
Az iskolai  döntéshozatali  folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki
kell kérni: 
1  az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
2  tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
3  ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
4  házirend elfogadása előtt. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az
őket érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, ki
kell kérni a diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 
A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az 
iskolavezetésnek, írott formában a Diákönkormányzat vezetőjének aláírásával. 

1.11. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 Az  iskola  igazgatója  legalább  évente  egyszer  a  diákközgyűlésen,  valamint  a

diákönkormányzat vezetőségének ülésén,
 A  diákönkormányzat  vezetője  havonta  egyszer  a  diákönkormányzat  vezetőségének

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,
 Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

2. A  tanulót  és  a  tanuló  szüleit  a  tanuló  fejlődéséről,  egyéni  haladásáról  a  szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
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3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott  képviselőik,  tisztségviselőik  útján  közölhetik  az  iskola  igazgatóságával,  a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel.

4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
 Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.

5. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:

a) Családlátogatás. 
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás
a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.

b)  Szülői értekezlet.

Feladatai:
 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
 a szülők tájékoztatása
az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
a helyi tanterv követelményeiről,
az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,

 a  szülők  kérdéseinek,  véleményének,  javaslatainak  összegyűjtése  és  továbbítása  az
iskola igazgatósága felé.

c) Fogadó óra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló  egyéni  fejlesztésének segítése  konkrét  tanácsokkal.  (Otthoni  tanulás,  szabadidő
helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)

d) Nyílt tanítási nap

Feladata,  hogy  a  szülő  betekintést  nyerjen  az  iskolai  nevelő  és  oktató  munka
mindennapjaiba,  ismerje  meg  személyesen  a  tanítási  órák  lefolyását,  tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.

e)  Írásbeli tájékoztató. 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.   
A  szülői  értekezletek,  a  fogadóórák  és  a  nyílt  tanítási  napok  időpontját  az  iskolai
munkaterv évenként  határozza meg. A szülők kérdéseiket,  véleményüket,  javaslataikat
szóban  vagy  írásban  egyénileg,  illetve  választott  képviselőik,  tisztségviselőik  útján
közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel.

1.12. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
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1.12.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja:

Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994.(VI. 8.) MKM-rendelet 26.§ (2) bekezdésben foglalt
felhatalmazás  alapján  a  tanulók  tanulmányok  alatt  tett  vizsgái  lebonyolítási  rendjének
szabályozása.

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint 

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

- és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg
és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

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  ,  vagy  a  pedagógiai  programban
meghatározottaknál  rövidebb idő alatt  (tanév összevonással)  szeretné  a  követelményeket
teljesíteni. 

1.12.2. A vizsgaszabályzat hatálya

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

vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója

különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed  továbbá  az  intézmény  nevelőtestületének  tagjaira  és  a  vizsgabizottság  megbízott
tagjaira.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

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

- osztályozó vizsgákra

- különbözeti vizsgákra

- javító vizsgákra 

- és pótló vizsgákra vonatkozik
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A vizsgaszabályzat hatálybalépése a 2012/2013-es tanév végén megszervezendő vizsgáktól
érvényes, és határozatlan időre szól.

Minden  vizsga  írásbeli  vagy  szóbeli,  vagy  gyakorlati  vizsgarészből  állhat  az  iskola
Pedagógiai Programja alapján.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

Az Intézmény osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben
kell megszervezni.

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási
év  során  jogszabályban  meghatározott  mértékű  igazolt  és  igazolatlan  hiányzást  gyűjtött
össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani. 

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a
tanítási órák több mint 30 % - a. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két
hétben, ha 

-  felmentést kapott  –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a
Kt. 69.§ (2) bekezdése szerint sajátos helyzete miatt, 

-  engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

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 vizsga során lehetővé kell  tenni mindazon mentességek,
kedvezmények  érvényesítését,  amelyet  a  tanuló  megfelelő  vizsgálat,  szakértői  vélemény
alapján kapott. 

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. 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

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. 
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A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell
az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 

JAVÍTÓVIZSGA 

Ha a tanuló  tanév végén  – a tantárgyak számától függetlenül-  elégtelen osztályzatot kap,
javítóvizsgát tehet. 

Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni.

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót  javítóvizsgára
utasító kollega legyen. 

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

PÓTLÓ VIZSGA 

Abban  az  esetben,  ha  a  tanuló  önhibáján  kívül  nem  tudja  teljesíteni  az
osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem
teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján
az igazgató jelöli ki.

TANULMÁNYOK  ALATTI  VIZSGÁK  SZERVEZÉSÉNEK  LEGFONTOSABB
ALAPELVEI

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
- 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

ÍRÁSBELI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
-  a  feladatlapot  az  iskola  pecsétjével  kell  ellátni,  fel  kell  tüntetni  a  tantárgy

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot
- a feladatlap megoldásának ideje 45 perc
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló

hozza magával
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Egy  vizsganapon  két  írásbeli  vizsga  tehető  le,  de  közöttük  10  perc  pihenőidőt  kell
biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható.

Ha  a  vizsgázó  az  írásbelin  szabálytalanságot  követ  el,  a  felügyelő  tanár  e  tényt
jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak

Az írásbeli vizsga javítása: 

- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot

-  ha  a  szaktanár  arra  a  feltételezésre  jut,  hogy  a  vizsgázó  meg  nem  engedett
segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót

A SZÓBELI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

- egy napon három szóbeli vizsga tehető le

- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie

- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani.

-  a  szóbeli  vizsgán  minden  vizsgázó  tételt  húz,  a  tantárgyakhoz  kapcsolódó
segédeszközökkel készül az önálló feleletre

- a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő

- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja

- a felelet maximum 10 percet tarthat

- ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal
póttételt húz

- két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet 

- Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet
készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről

- szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények
alapján dönt.

1.12.3.Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és az értékelés rendje

A vizsgatárgyak követelményrendszere

Minden vizsgatantárgy követelményei  azonosak az adott  évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI

Irodalom írásbeli + szóbeli vizsga

Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga

Történelem írásbeli + szóbeli vizsga
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Angol írásbeli + szóbeli vizsga

Matematika írásbeli + szóbeli vizsga

Fizika írásbeli + szóbeli vizsga

Földrajz írásbeli + szóbeli vizsga

Biológia írásbeli + szóbeli vizsga

Kémia írásbeli + szóbeli vizsga

Informatika gyakorlati vizsga

Testnevelés gyakorlati vizsga

Rajz gyakorlati vizsga

Német, hon és népismeret írásbeli+szóbeli vizsga

1.13. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei:

Iskolánk a beiskolázási  körzetéből  – melyet  a fenntartó határoz  meg – minden jelentkező
tanköteles korú tanulót felvesz.

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
a szülő személyi igazolványát, lakcím kártyáját;
a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt);
a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás,

vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

Az iskolába átjelentkező tanuló átvételének elvei:

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

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

A  második-nyolcadik  évfolyamba  jelentkező  tanulóknak  –  az  iskola  helyi  tantervében
meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen
nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése
alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az
előírt  követelményeknek nem felel  meg, a vizsgát  az adott  tantárgyból  két  hónapon belül
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megismételheti.  Ha az ismételt  vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő,  az évfolyamot
köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről 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.

Ha a körzeten  kívüli  tanuló  az  első-negyedik  évfolyamra  jelentkezik,  vagy ha  az  ötödik-
nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése
előtt  kikéri  az  érintett  évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.  (Ugyancsak ezt  kell  tenni
akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de
tanulmányi  eredménye,  magatartása  vagy szorgalma a fentebb leírtak  szerint  alakul.  Ilyen
esetben  az  iskola  igazgatója  az  igazgatóhelyettesek,  és  az  osztályfőnökök  véleményének
figyelembe  vételével  dönt  arról,  hogy  az  érintett  tanuló  folytathatja-e  tanulmányait
iskolánkban,  vagy jelentkeznie  kell  a  lakóhelye  szerint  illetékes  iskolában.  A döntésről  a
szülőt írásban értesíteni kell.)

1.14.Lázár Ervin Program

A  nemzeti  identitás  erősítését  célzó  programokról  szóló  1042/2019.  (II.18.)  sz.
Kormány határozat alapján Magyarország Kormánya egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar
kultúra  a  jelen  állampolgárainak  és  a  jövő  nemzedékeinek  művelődése,  önkifejezése  és
nemzeti  identitása,  valamint  Magyarország  kulturális  fennmaradása  szempontjától
fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.

A  Kormány  fenti  határozata  alapján  a  Lázár  Ervin  program  szociális  helyzettől  és
lakóhelytől  függetlenül  minden,  az  1-8.  évfolyamon  tanuló  általános  iskolai  diák  részére
tanévenként  egyszeri  alkalommal  ingyenesen  biztosítja  a  színházi-  tánc-  és  cirkuszi
előadások,  komoly  zenei  hangversenyek,  illetve  az  őshonos  állatok  bemutatóhelyei
látogatásának élményét.

A  kiíró  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Kultúráért  Felelős  Államtitkársága
meghatározta az egyes évfolyamok esetében az egyes programelemek körét:

1. évfolyam:       Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben.

2. évfolyam:       Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben.

3. évfolyam:       Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen.

4. évfolyam:       Komolyzenei, vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben,  
                             vagy koncerttermekben.

5. évfolyam:       Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen.

6. évfolyam:       Cirkuszművészeti előadás bemutatása (Fővárosi Nagycirkusz).

7. évfolyam:       Előadó-művészeti produkció bemutatása intézményekben.

8. évfolyam:       Színházi előadás bemutatása Budapesten.
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Intézményünk feladatai:

 Tanulók előadásokra történő jelentkeztetése, amely minden esetben a  KRÉTA
felületen történik a feladatra kijelölt felelőssel.

 Szülők tájékoztatása a KRÉTA rendszeren keresztül.
 Hiányzó tanulók színházlátogatásának pótlólagos megszervezése.
 A  létszámok  meghatározásakor  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  kísérő

pedagógusok létszámára.
 Folyamatos  a  kapcsolattartás  a  fenntartóval,  változások  nyomon  követése,

utazások egyeztetése.
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2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE

2.1.A választott kerettanterv megnevezése

A 2020-as évtől a helyi tantervvel kapcsolatban történt változások eredményeképpen, a helyi
tanterveknek a  Kormány 5/2020. (I.31.) kormányrendelete alapján a Nemzeti alaptantervre,
valamint  a  miniszteri  közleményként  megjelent  kerettantervekre  kell  épülniük.  A törvény
értelmében iskolánk az oktatási miniszter által 2020.évi Nemzeti alaptantervnek megfelelve,
az egyes pedagógiai szakaszokra, tantárgyakra készített kerettantervek, valamint az Oktatási
Hivatal  honlapján  elérhető  a  nemzetiség  iskolai  nevelés-oktatásának  irányelvei  alapján
készítette el a helyi tantervét: 

1-4. évfolyam: 1. melléklet

 Magyar nyelv és irodalom
 Idegen nyelv- Angol nyelv

 Matematika

 Etika/Hit-és erkölcstan

 Környezetismeret

 Ének-zene 

 Vizuális kultúra

 Technika, életvitel és gyakorlat

 Testnevelés és sport

 Digitális kultúra

 Környezetismeret

5-8. évfolyam: 2. melléklet

Kötelező tantárgyak:

 Magyar nyelv és irodalom
 Nemzetiségi nyelv és irodalom

 Nemzetiségi népismeret

 Idegen nyelv

 Matematika

 Történelem

 Állampolgári ismeretek
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 Hon- és népismeret

 Etika/Hit-és erkölcstan

 Természettudomány

 Biológia-egészségtan

 Fizika

 Kémia

 Földrajz

 Ének-zene

 Vizuális kultúra

 Dráma és színház

 Technika és tervezés

 Digitális kultúra

 Testnevelés

 Közösségi nevelés

A német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 3. melléklet

Nemzetiségi népismeret

 1–4. évfolyam
 5–8. évfolyam

Nemzetiségi nyelv és irodalom

 nyelvoktató és kiegészítő nemzetiségi oktatáshoz
o 1–4. évfolyam

o 5–8. évfolyam

A kerettanterv kötelező tantárgyait és minimális óraszámait az 1-8.évfolyamon az alábbi
táblázat tartalmazza:
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A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (IV.4.) 
Kormányrendelet módosításáról szóló  5/2020. (I.31.) Kormányrendeletben foglaltakat első 
alkalommal a 202/2021.tanévben az általános iskolák első-és ötödik évfolyamán, majd ezt 
követően minden tanévben felmeő rendszerben kell alkalmazni.

2.2.Intézményünk tantárgyi struktúrája

Intézményünk nevelést-oktatást végző iskola, ahol a tanítás nyelve a magyar nyelv, tehát a
német nemzetiségi  nyelvet  tanulók számára a teljes tantárgyi  struktúra közvetíti  a magyar
nyelvet és kultúrát, hon- és népismereti tartalmakat.

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak és azok óraszámait a következő táblázat foglalja 
össze. A tantárgyak és a rájuk jutó óraszámok meghatározása a Nemzeti alaptanterv, a 
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kerettanterv és a nemzetiségi iskolai oktatásra vonatkozó  az Oktatási Hivatal honlapján 
megtalálható Irányelvek-és alapprogramok-Irányelvek a nemzetiségi oktatáshoz- német 
nemzetiségi oktatás-nevelésfigyelembevételével történik.
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2.2.1. Tanterveink 

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

 H2013:  51/2012.(XII.21.)  EMMI  rendelet,  valamint  a  110/2012.  (VI:4.) Korm.
rendelet  a  Nemzeti  alaptanterv  kiadásáról,  bevezetéséről  és  alkalmazásáról  szóló
rendelet alapján készült és 2013 szeptemberétől érvényes helyi tanterv.

 H2020: A Kormány 5/2020.(I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről  és  alkalmazásáról  szóló  110/2012.(VI.4.)  Korm.  rendelet módosítása
alapján készült és 2020. szeptemberétől érvényes helyi tanterve.

TANÉV

ÉVFOLYAM

1. 2. 3. 4.
5.

6. 7. 8.

Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz

2020-
2021

H2020 H2013 H2013 H2013 H2020 H2013 H2013 H2013

2021-
2022

H2020 H2020 H2013 H2013 H2020 H2020 H2013 H2013

2022-
2023

H2020 H2020 H2020 H2013 H2020 H2020 H2020 H2013

2023-
2024

H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020
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Óratervi háló 2020/2021-től

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

Magyar nyelv és
irodalom 7 7 6 6 4 4 4 4
Nemzetiségi 
nyelv és 
irodalom

5 5 5 5 5 5 5 5

                     
Matematika

     
     4 4 4 4 4 4 3 4

                           
Történelem 2 2 2+1 Hon-

és
népismer

et
(Integrálv

a a
történele

m
tantárgyb

a)

2

Állampolgári 
ismeretek     1
Nemzetiségi 
népismeret 1 1 1 1 1 1 1 1
Etika/hit-és 
erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1
                  
Környezetismer
et

1 1

     
Természettudo
mány

2 2

                           
Kémia           1 2

Fizika 1 2
                           
Biológia          2 1
                           
Földrajz           2 1

Angol nyelv 1 1 1 1 1
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Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1
                           
Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1
                           
Dráma és 
színház

Témahét keretében kerül megszervezésre

Technika és
tervezés

1 1 1 1 1 1

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1

                    
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5
Közösségi 
nevelés(osztályf
őnöki)

1 1 1 1

Összesen 26 26 27 28 30 30 33 33
Eddigi 
óraszámok

27 27 27 29 30 30 33 33

Lehetséges 
nemzetiségi 
órakeret 

     27   27 27 28 31 31 33 33

NAT szerinti 
maximális 
órakeret

24 24 24 25 28 28 30 30

Megjegyzések:

 A hon-és népismeret tantárgy a 7. évfolyamon a történelem tantárgyba került 
beépítésre, ezáltal a történelem tantárgy óraszáma heti 1 órával emelkedett.

 A dráma és színház tantárgy témahét keretén belül kerül megrendezésre.
 összevont osztályok esetén az aktuális létszámok alapján tervezzük meg a közös 

órákat. =a fenntartó által engedélyezett illetve a nkt-ben meghatározott óraszámok 
alapján).

Délutáni foglalkozások:
Napközi 1.2. csoport:.35 óra/hét
Napközi 3.4. csoport: 29 óra/hét
Tánc szakkör: 2 óra/hét
Színjátszó kör: 2 óra /hét
Énekkar: 1 óra /hét
Előkészítők (matematika, magyar): 2 óra/hét
Német előkészítő: 1 óra/hét
Tömegsport: 2 óra/hét
Úszás: 1 óra/hét
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Atlétika: 1 óra/hét
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2.3. Fejlesztési célok

Tantárgy Fejlesztési célok
1-4
Magyar
nyelv  és
irodalom

Szövegértés
-
szövegalkot
ás

Az  általános  iskola  kezdő  szakaszában  az  anyanyelv  és  irodalom  tanulása
alapvetően két célt szolgál. A fejlesztés részint az anyanyelvi kultúra, részint pedig
az irodalmi műveltség alapozására irányul.
Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata a szóbeli és az írásbeli kommunikáció
eszközi használatának elsajátíttatásához szükséges alap-vető képességek intenzív
fejlesztése, új nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos
tanulói  tevékenységekre  épülő,  folyamatos  gyakoroltatása.  A tanulási  tartalmak
feldolgozása  kedvező  feltételeket  teremt  anyanyelvi  örökségünk  ápolásához,
hagyományozásához,  a  különféle  kommunikációs  helyzetekben  való  aktív
részvétel  gyakorlásához,  valamint  az önálló  tanulás  és  önművelés  képesség-  és
szokásbeli alapjainak megerősítéséhez.
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével az anyanyelvi nevelés megalapozása
érdekében  olyan  alapozó  jellegű  tevékenységek  alkalmazása,  amelyek
hozzájárulnak a tanulók olvasási  –  szövegértési  kompetenciájának hatékonyabb
fejlesztéséhez.  A tananyag feldolgozása az ismeretek elsajátítása mellett szolgálja
az önálló ismeretszerzéshez szükséges egyéni tanulási módszerek kialakítását és
az önértékelés fejlesztését is.
Kommunikáció-központúság.

A  kommunikációval  kapcsolatos  ismeretek,  szabályszerűségek,  normák
megtanítása és gyakorlása. A szövegértés-tanításnak ebben a formában nemcsak
célja,  hanem  módszere  is  a  kommunikáció,  hiszen  a  feladatmegoldások,  az
ellenőrzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és a diákok
között.  A  program  a  szövegértési  képességeket  olyan  tanulási  folyamatban
fejleszti, amely a tanulók egymás közötti együttműködésére, vitáira-eszmecseréire
épül,  kommunikatív  cselekvésekre  ösztönöz,  önállóságot  és  kritikai  készséget
kíván.
Tevékenység centrikusság.
A  tanulóknak  nem  pusztán  kérdésekre  kell  megtalálniuk  a  választ,  hanem  a
különböző típusú  szövegekkel  -  akár  maguk által  elgondolt  -  műveleteket  kell
végezniük. 
Rendszeresség.
A  szövegértés-szövegalkotás  gyakorlása  minden  műveltségterület  feladata.  A
felelősség  és  a  fejlesztés  egy  tantárgyra  szűkítése  a  program  hatásvesztését
okozza.  A  mérések  nem az  elsajátított  ismeretanyag  mennyiségének,  hanem a
kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják.
Differenciáltság.
Kívánatos, hogy a foglalkozások megszervezésének alapja az egyéni képességek,
problémák,  tempó  legyen.  A  differenciálás  szempontja  lehet  a  tanulók
szövegértési,  illetve  szövegalkotási  problématípusa,  tempója  vagy  a  szükséges
tanári támogatás mértéke. A tanulási folyamat hatékonysága nem a tanulócsoport
összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlődésének ütemén mérhető. 
Partnerség.
A program lehetővé teszi, hogy a pedagógus a munka nagy részében a tanulókkal
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partneri  viszonyban, segítő-tanácsadó státusban legyen, ne pedig a hierarchikus
tanár-diák viszonyt képviselje.
Kutatószemlélet.
A program célja, hogy feloldja az olvasási kudarcok okozta szorongásokat. Ennek
egyik  feltétele  a  tévedések  és  a  próbálkozások  lehetőségének  megadása.  A
kutatószemlélet fontos eleme a kérdésfeltevés. 
Hatékony kommunikációs képességfejlesztés:
 a  különféle  közlési  helyzetekben  és  szövegtípusokban  való  kommunikáció

tudatos stratégiáinak felépítése, 
 a  kommunikációs  magatartásmódok  és  tevékenységek  egyszerre  kreatív  és

normatív használata, 
 az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata, 
 a nyelvi norma, illetve az attól való célszerű eltérés lehetőségei közti választás

képessége, 
 a nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése, 
 a  szövegértési  és  szövegalkotási  automatizmusok  kialakítása  az  egyes

szövegtípusok szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével, 
 a  nem  verbális  önkifejezés  képességének  fejlesztése,  illetve  a  partner  nem

verbális jelzéseinek értelmezése.

A  kommunikációs  képességfejlesztés  feltétele  a  szövegértés-szövegalkotás
kompetencia  fejlesztésének.  A  működő  nyelv  vizsgálatával  a  szövegértés  a
következő szempontok szerint valósítható meg:
 a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása, 
 nyelvi adatokkal műveletek végzése, 
 szabályfelfedeztetés: a kontextus hatása a közlések jelentésére és formájára, 
 a lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása, 
 a szavak, terminusok, mondatok és szövegkörnyezetek kétirányú viszonyainak

felismertetése és alkalmazása, 
 szövegtípusok interpretálása és alkotása, 
 a  szöveg  logikai  és  tematikus  szerkezete,  nyelvtani  tulajdonságai  és  a

kommunikációs helyzet egysége mint problémamegoldó stratégia, 
 a  szöveg  háttérmondatainak  és  előfeltevéseinek  szerepe  a  szöveg

értelmezésében, 
 a racionális és sikeres vita stratégiáinak elsajátítása.

Magyar
nyelv  és
irodalom

5-8

Az anyanyelvi  és irodalmi nevelés megérteni,  beszélni,  írni,  gondolkodni  tanít,
ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és feladata a jövendő
tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és írni tudás
(szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése. Emellett a diákok az
iskoláztatás e négy évében igen nagy lépést tesznek/tehetnek a szociális érésben,
önmagukra  eszmélésben,  kortársaik  megismerésében,  környezetük
összefüggéseinek megértésében. E szakasz alapozza meg viszonyukat a nemzeti
kultúrához,  melyen  keresztül  átélhetik  a  magyar  nyelv  és  a  magyar  kultúra
elválaszthatatlanságát. Ebben az összefüggésben az irodalmi nevelésnek kitüntetett
célja az olvasási kedv felkeltése.  Ehhez kapcsolódik, hogy tudatosítania kell az
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irodalom  fontosságát,  szerepét  a  tartalmas  emberi  élet  kialakításában,  ki  kell
jelölnie a helyét a mindennapi életben a sokféle egyéb, részben társművészeti (pl.
a  film),  részben  szórakoztató-ismeretterjesztő,  tömegkommunikációs  médium
között. Egyben meg kell alapoznia azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik
az irodalmi alkotások élményszerű, tudatos befogadását.

1-4
Matematika

Matematikai
logika

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy a megfelelő nevelő, orientáló és irányító
funkciók  ellátásával  lehetőleg  hiteles  –  ezért  egységes,  összefüggő  –  képet
nyújtson a matematikáról, nemcsak mint kész, merev ismeretrendszerről, hanem
mint  sajátos  emberi  megismerési  tevékenységről,  szellemi  magatartásról.  A
matematikatanítás formálja és gazdagítja az egész személyiséget, a gondolkodást
érzelmi és motivációs vonatkozásokban egyaránt, alkalmazásra érett ismereteket
nyújt. A matematikai gondolkodás területeinek fejlesztésével emeli a gondolkodás
általános kultúráját. Szerepe a matematika különböző arculatainak bemutatása és
érvényre  juttatása,  úgy  mint:  kulturális  örökség,  gondolkodásmód,
alkotótevékenység, a gondolkodás örömének forrása, a mintákban, struktúrákban
tapasztalható  rend  és  esztétikum  megjelenítője,  tudomány,  egyéb  tudományok
segítője, az iskolai tantárgyak segítője, a mindennapi élet és a szakmák eszköze. 

A  műveltségi  terület  a  matematika  különböző  témaköreinek  szerves
összeépülésével  kívánja  a  matematika  és  a  matematikai  gondolkodás  világát
feltárni.  A matematikai  fogalmak,  összefüggések érlelése és a gondolkodásmód
kialakítása  az  egyre  emelkedő  szintű  spirális  felépítést  indokolja  az  életkori,
egyéni  fejlődési  és  érdeklődési  sajátosságoknak,  a  bonyolódó  ismereteknek,  a
fejlődő  absztrakciós  képességnek  megfelelően.  Ez  a  felépítés  lehetővé  teszi  a
lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását egyaránt. 

A  célok  és  feladatok  teljesíthetősége  igényli,  hogy  a  tananyagok
megválasztásában  a  tanulói  érdeklődés  és  a  pályaorientáció  egyre  nagyobb
szerepet kapjon. Az életkori szakaszok folyamatában a differenciálásnak is egyre
nagyobb szerepet kell kapnia.

A  matematikai  nevelés  célja  az  általános  iskola  kezdő  szakaszán azon
képességek  fejlesztése,  melyek  segítségével  a  tanulók  felkészülnek  az  önálló
ismeretszerzésre.  Ennek elérésére életkoruknak megfelelő,  tapasztalaton nyugvó
megismerési módszereket sajátítanak el. 

A  kompetencia-alapú  oktatási  programcsomagok  alkalmazása  a
tevékenységközpontú  és  fejlesztésközpontúság  megvalósítását  teszik  lehetővé.
Törekszünk  az  esélyegyenlőtlenségek  csökkentésére  a  differenciált
tanulásszervezés alkalmazásával. 

A  számlálás,  számolás,  mennyiségi  következtetés,  valószínűségi  következtetés,
becslés,  mérés,  mértékegység-váltás,  szövegesfeladat-megoldás,
problémamegoldás,  rendszerezés,  kombinativitás,  deduktív  következtetés,
valamint az induktív következtetés fejlesztése

A matematikai kompetencia készség- és képességkomponensei:

A matematikai kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek,  a matematika-
specifikus készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint

53



CIKÓI PERCZEL MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA

motívumok és attitűdök együttese" (Vidákovich Tibor, 2004).

← Készségek (számlálás, számolás, becslés); 
← Gondolkodási képességek (rendszerezés, deduktív és induktív következtetés); 
← Kommunikációs képességek (relációszókincs, szövegértés, térlátás); 
← Tudásszerző képességek (problémaérzékenység, megoldás, metakogníció); 
← Tanulási képességek (figyelem, emlékezet).

Matematika

5-8

Az  általános  iskola  5–8.  évfolyamán  a  matematika  oktatás   megismerteti  a
tanulókat  az  őket  körülvevő  világ  konkrét  mennyiségi  és  térbeli  viszonyaival,
megalapozza  korszerű,  alkalmazásra  képes  matematikai  műveltségüket  és  az
életkoruknak megfelelő szinten biztosítja a többi tantárgy tanulásához szükséges
matematikai  ismereteket  és  eszközöket.  Alapvető  célunk  a  gondolkodás
képességének folyamatos fejlesztése, a kompetencia alapú tudás kialakítása.

Az általános iskola 5–8. évfolyama egységes rendszert alkot, de – igazodva a
gyermeki  gondolkodás  fejlődéséhez  az  életkori  sajátosságokhoz  –  két,
pedagógiailag  elkülöníthető  periódusra  tagolódik.  Az  5–6.-os  tanulók
gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, ezért itt
az integratív-képi gondolkodás fejlesztése a cél. A 7–8. évfolyamon elkezdődik az
elvont fogalmi és elemző gondolkodás kialakítása.

A  tanulási  folyamat  jellemzője  a  fokozatos  absztrahálás  mellett  a  gyakori
konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
A  matematika  tanulás  során  a  tanulók  összegyűjtik  a  mindennapi  élet

tapasztalatait, elemzik a felmerülő problémákat a matematika nyelvére lefordítva
következtetéseket  vonnak  le,  ellenőrzik  a  probléma  megoldása  során  végzett
lépéseiket, az általánosítások után nyert az új ismeretet beépítik a korábban tanult
ismeretek  rendszerébe,  alkalmazzák  azokat   más  tudományokban,  illetve  a
mindennapi életben.

Rajz 

1-8

A vizuális kultúra tanításának célja,  hogy a művészeti alkotások értelmezésével
fejlessze  a  tanulók  vizuális  megismerő-,  befogadó-  és  alkotóképességét.  A
tantárgy  célja  nem  csupán  a  kézügyesség  fejlesztése.  A  művészeti  látvány
észlelésén,  megfigyelésén  és  megbeszélésén  keresztül  fejlődik  a  tanulók
szókincse, kommunikációs készsége, gondolkodása, emlékezete, logikai készsége,
esztétikai érzéke, sőt érzelmi élete is gazdagodik. Ez a komplex hatás nemcsak az
alkotóképességekre  hat  pozitívan,  hanem  a  tanulók  szellemi  gazdagodását  is
elősegíti. Az a cél, hogy a megismert műalkotás motiváló legyen, témája, színe,
stílusa, kompozíciója stb. felkeltse a tanulók érdeklődését, kíváncsiságát, hozzáse-
gítse  a  tanulókat  a  vizuális  művészeti  alkotások  mélyebb  átéléséhez,
értelmezéséhez, és ezáltal maradandó élményt hagyjon bennük. Kíváncsiságukat
élménygazdag, érdekes feladatokkal kelthetjük fel, és ezeken keresztül vezethetjük
be őket  a  művészet  birodalmába.  Az a  cél,  hogy gondolkodtató,  tartalmas,  de
ugyanakkor  élményszerű,  játékos  feladatokat  adjunk  a  tanulóknak,  mert  így
jobban  fejlődik  a  műalkotások  iránti  érzékenységük,  és  azok  a  képességek,
készségek,  amelyek  a  vizuális  kommunikáció  magasabb  szintű  műveléséhez,  a
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látható világ használatához, alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek.
Az  a  cél,  hogy  a  képességek  fejlesztése  ne  csak  a  hagyományos  képző-  és
iparművészeti  ágakon  keresztül  történjen.  Fontos,  hogy  a  tanulók  térábrázoló
képessége, formaérzéke, szín- és anyagismerete mellett fejlődjön az esztétikai és
ítéletalkotási  képességük,  az  ízlésük,  kreativitásuk,  képi  gondolkodásuk  és
értékrendjük. Mivel a képzőművészet, a vizuális kommunikáció, illetve a tárgy- és
környezetkultúra területei a különböző életkorokban, sőt személyenként is eltérő
mértékben  képesek  kifejteni  motiváló  hatásukat,  és  különböző  képességek
fejlesztését  teszik  lehetővé,  ezért  célunk  a  differenciált  tevékenykedtetés
alkalmazása.

Ének-zene
1-4

Az  ének-zene  a  szavak  fölött  „hangzó  nyelv”  élményével  és  az  aktív  zenei
tevékenységekkel  hat  az  érzelmekre,  az  emberi  lélekre.  A  zenei  nevelés
középpontjában a zenei élmény áll, mely az élet minden mozzanatát tartalmassá,
gazdagabbá  teszi.  Cél  a  zene  megszerettetése,  a  zenei  kifejezőeszközök
megismertetése  révén  olyan  motivációk  kialakítása,  melyek  lehetővé  teszik  a
tanulók  aktív  részvételét  a  zenei  kommunikációban.  A  zenei  nevelés  sajátos
eszközei a zene megértésén, befogadásán és reprodukálásán keresztül lehetőséget
teremtenek a harmonikus személyiség kibontakozásához. Kiemelkedően fontos a
zenei ízlés formálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi lehetővé az
értékes műalkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását.
A magyar népzene megismerése igen fontos a nemzeti  identitás megőrzésében.
Zenei hagyományaink, az európai zenekultúra alkotásainak tanulmányozása és a
távoli  kontinensek  zenei  nyelvének  megismerése  együttesen  segíti  a  tanulókat
zenei világképük kialakításában.

Ének-zene

5-8

Az ének-zene  tanítás  célja  a  zenei  élmény  nyújtása,  a  közös  éneklés  öröme, a
dalok, zeneművek megismerése által a zene megértésére, a zene szeretetére való
nevelés, az értékes zenével való intenzív kapcsolat kialakítása.
A  zenei  nevelés  célja a  muzsikáló  közösség-  és  a  zeneszerető,  zeneértő
közönségnevelés. Ehhez szükséges a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és
egyetemes  zenekultúra  megismertetése,  a  művészi  kifejezőkészség
kibontakoztatása, az igényes zene mindennapos szükségletté válásának alakítása. 

A  zenei  nevelés  középpontjában  a  zenei  élmény  áll,  mely  az  élet  minden
mozzanatát tartalmassá, gazdagabbá teszi.

Kiemelten fontos a zenei ízlés formálása, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez
teszi lehetővé az értékes műalkotások felismerésén keresztül azok elfogadását, a
kritikai képesség kialakítását.
Az  előadott,  énekelt  és  meghallgatott  zeneművek  nyújtotta  élmények  fejlesztik,
tudatosítják  a  zenei  esztétikai  érzéket  és  azt  a  meggyőződést,  hogy  a  zene  az
emberi élet alapvető értéke. A zenei élmények és az ismeretszerzés eredményeként
a zenei tudat állandóan alakul, formálódik a magyartól a nemzetköziig.

Környezet

1-4

A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa
iránti  érdeklődést.  Bátorítson  a  természet  és  a  lakóhelyi  környezet  önálló
megismerésére,  alkotóinak,  jelenségeinek  „felfedezésére”!  Jól  értelmezett,
könnyen felidézhető, egyszerű kognitív műveletek végzésére alkalmas képzeteket
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alakítson ki a közvetlenül vagy közvetve megismerhető természeti és ember által
létesített  környezetről!  Javítsa  a  tanulóknak a  környezetük állapota  iránti  érzé-
kenységét,  alapozza  meg  a  környezet  értékeit  tisztelő,  azokat  megóvni  kész
magatartásukat! Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben,
intse  őket  a  veszélyhelyzetekkel  kapcsolatos  óvatosságra!  E  célok  öt  részcélra
bonthatók, melyek elérésében segíteniük kell a gyerekeket.

A  környezetismeret  tantárgy  tanulása  során  a  tanulók  ismerkedjenek  meg
lakóhelyük, környezetük jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve
azok változásával, valamint az emberek és környezetük kapcsolatával! Fedezzék
fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek rá pótolhatatlan,  értékes
mivoltára!

A tanítás–tanulás folyamatában elsősorban a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési
környezete,  majd  hazánk  értékeinek  megismertetésére,  megszerettetésére
törekedjünk! Ezen keresztül segítsük olyan pozitív attitűd kialakulását, mely az élő
és élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz, erősíti a lakóhelyhez való
kötődést, s ezek a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését megalapozzák!
A  tantárgy  fontos  feladata,  hogy  az  elemi  természettudományos  műveltség
mindennapi életben való alkalmazásához szükséges képességeket folyamatosan és
rendszeresen fejlessze. Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalko-
tást mind személyes, mind közös, tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elő. Az
egyszerű  megismerési,  tanulási  módszerek  megtanításával,  begyakorlásával,
alkalmazásával keltse fel – a gondolkodás fejlettségéhez illeszkedő mértékben – a
természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt!

Természetis
meret

5-6

“A természetismeret tantárgy szemléletében és tartalmában szervesen épül az 1–4.
évfolyam  környezetismeret  tantárgyára,  azzal  egységes  rendszert  alkot”.
(Természetismeret kerettanterv 263. old.)

Így tanításának legfontosabb célja és feladata a környezetismeretben elsajátított
ismeretek  természettudományos  szintű  bővítése,  a  megismerési  módszerek,
életviteli  szokások, készségek, képességek és pozitív személyiségjegyek tudatos
továbbfejlesztése. Ezzel megalapozza a 7. évfolyamtól önálló tantárgyként induló
biológia, fizikai, földrajz és kémia tanítását.
Mindezek megvalósításához szükséges:
– felfrissíteni és rendszerbe foglalni a környezetismeret 1–4. évfolyamán meg-

ismert  anyagokkal,  tárgyakkal,  élőlényekkel,  jelenségekkel,  folyamatokkal
kapcsolatos alapismereteket,

– érdeklődést,  kíváncsiságot  ébreszteni  a  tanulókban,  közvetlen  környezetünk
élettelen és élővilágának természettudományos megismerése iránt,

– felismertetni  ezen  ismeretek  fontosságát  a  természeti  és  társadalmi
környezetben való eligazodáshoz,

– megláttatni  és  elemi  szinten  értelmeztetni  a  környezetben  megfigyelhető  és
tapasztalható  természeti  jelenségeket,  folyamatokat,  változásokat  és  oksági
összefüggéseket,

– megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre,
– tudatosítani, hogy az anyagok, testek, élőlények tulajdonságait, változásait és a
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környezetben játszódó folyamatokat mennyiségekkel is lehet jellemezni,
– megtanítani  a  tanulókat  az  elsajátított  tények,  fogalmak,  összefüggések,

következtetések, ítéletek mindennapokban történő használatára,
– folytatni  az  egészséges,  és  a  környezettel  harmonikus  életviteli  szokások

gyakorlását,
– úgy formálni a tanulók szemléletét, hogy azt a természet egészének és része-

inek megőrzése iránti felelősség, cselekvőképesség és szeretet jellemezze,
– biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás–tanulás folyamatában, hogy a

megismerési  módszerek  gyakorlásával  formálódjon  természettudományos
szemléletük, és fejlődjenek gondolkodási képességeik,

– megismertetni  és gyakoroltatni  az ismeretszerzés és a tanulás legegyszerűbb
módjait,

– kialakítani  a  megfigyelésekhez,  egyszerű  kísérletezésekhez  szükséges
érdeklődést, türelmet, jártasságokat és készségeket,

– elsajátíttatni az egyéni és társaival együttműködni tudó tanulás formáit,
– lehetőséget biztosítani a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítésére,
– megteremteni  az  örömteli  megismerés  lehetőségét  és  a  pozitív  tanulási

élmények kialakulását,
– lehetővé  tenni  a  meglévő,  vagy  az  iskolán  kívül  szerzett  ismeretek

hasznosítását, beépülését az új ismeretekbe,
– előkészíteni  és  megalapozni  a  természettudományok  tanítását:  a  tények,

jelenségek,  folyamatok,  összefüggések,  kölcsönhatások megismerése  közben
fejlődő képességekkel, formálódó személyiségjegyekkel.

Biológia

7-8

1.  Az  általános  iskolai  biológiatanítás  célja,  hogy  a  természetismeretben
elsajátítottakra  építve,  azt  továbbfejlesztve  olyan  természetszemléletet,
képességrendszert és személyiségjegyeket alakítson ki a tanulókban, mely során
képessé válnak a természeti és társadalmi környezetben való eligazodásra, testi és
lelki harmóniájuk megteremtésére.
Ehhez az szükséges, hogy a tanulók lássák az anyagi világ egységét, sokszínűségét
és változékonyságát. Értsék összefüggéseit, törvényeit. Természeti környezetüket
dinamikusan  változó  ökológiai  rendszerként  ismerjék  meg.  Szeressék  ezt  a
környezetet, becsüljék és őrizzék meg értékeit. Tudatosuljon bennük testi és lelki
egészségük  megteremtésének  fontossága.  Legyenek  érzékenyek  környezetük,
szervezetük  változásaira,  lássák  sérülékenységét  és  az  emberi  felelőtlenség,
egészségtelen életvitel  következményeit.  Alakuljon ki  bennük a környezetük és
egészségük  védelmének  igénye.  Sajátítsák  el  a  kulturált  egészség-  és
környezetvédő magatartás szokásrendszerét.
Szerezzenek megfelelő  szintű  jártasságot  az önálló  ismeretszerzés  közvetlen  és
közvetett tanulási módszereinek gyakorlásában.
Mindezek  megvalósulásához  a  biológiát  tanító  tanárnak  az  a  feladata,  hogy  a
természetismeret  tantárgyban  elsajátított  tudáselemeket,  készségeket  és
képességeket felelevenítse, alkalmaztassa és továbbfejlessze, hogy tanítványai:
– értsék a földi élővilág övezetes elrendeződésének okát,  biotikus és abiotikus

tényezőinek összefüggéseit, kölcsönhatásait,
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– tudják  az  életközösségek  földrajzi  helyét,  legjellemzőbb  táplálkozási  láncait
alkotó  élőlényeinek  nevét,  környezettel  szembeni  igényét,  küllemét  és
életmódját,

– értsék és  bizonyítsák  példákkal  az életközösségek  legjellemzőbb ok–okozati
összefüggéseit, kölcsönhatásait,

– lássák az élőlények helyét és szerepét az életközösségekben,
– legyenek  képesek  a  hazai  és  távoli  tájakon  megismert  élőlények

rendszerezésére,
– ismerjék  az  életközösségek  életfeltételeit,  szerveződését,  anyagforgalmát,

szennyeződésük leggyakoribb veszélyforrásait és azok következményeit,
– tudják, hogyan szerveződik testük, miként működnek szervrendszereik,
– vállalják kellő felelősségtudattal nemiségüket és a hozzá tartozó magatartást,
– ismerjék  fel  szervezetük  kamaszkori  változásait,  veszélyeztetettségét  és  

a betegségek megelőzésének fontosságát,
– tudják,  mikor kell  orvoshoz fordulni,  és hogy a betegség gyógyítása milyen

szakrendeléshez tartozik,
– vállalják fel ismereteik birtokában az elsősegélynyújtás gyakorlását,
– sajátítsák  el  és  hasznosítsák  a  mindennapokban  a  környezetvédelem  és  az

egészséges életvitel tudni- és tennivalóit,
– értékeljék  a  természet,  az  egészséges  test  és lélek  harmóniájának szépségét,

törekedjenek megteremtésére és megőrzésére,
– ismerjék a szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok káros hatását,

és utasítsák el használatukat,
– sajátítsák  el  –  életkoruknak  megfelelő  szinten  –  az  önálló  ismeretszerzés

megismerési módszereit,
– legyenek képesek az új ismeretek megszerzése és feladatainak megoldása során

társaikkal együttműködve dolgozni,
– tudják információforrásként használni a könyvtárakat, múzeumokat, növény- és

állatkerteket, kiállításokat, nemzeti parkokat és a médiát,
– lássák  és  értsék,  hogy  a  tudásuk  éppúgy  örök  emberi  érték,  mint  az

egészségségük  vagy  a  becsületük,  s  törekedjenek  ezek  gazdagítására,
védelmére.

Földrajz

7.

A  tanulók  világképének,  földrajzi-környezeti  gondolkodásának  alapozása  az
Európán  kívüli  kontinensek  és  Észak-,  Nyugat-,  valamint  Kelet-Európa
ismeretanyagának feldolgozásával.

A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság
fejlesztése:
– a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével,
– a kontinensek jelentősebb országcsoportjainak, országainak és tipikus tájainak

bemutatásával:  a  természeti  adottságok–települések–életmód–gazdálkodás
összefüggésrendszerében,

– a  gazdasági  követelmények,  hagyományok  és  az  adott  helyen  élő  emberek
gondolkodásmódja, világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével,

– a  tásadalmi-gazdasági  életben  jelen  lévő  többirányú  kölcsönös  függőség
bemutatásával,
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Képzetek  kialakítása  a  környezet  elemeinek  méreteiről.  A  földi  környezet
értésén,  ismeretén  és  belső  motivációkon  alapuló  környezettudatos  magatartás,
életmód alapozása.

Földrajz

8.

A tanulók  világképének,  környezeti  gondolkodásának  továbbfejlesztése  Közép-
Európa, a Kárpát-medence és Magyarország ismeretanyagának elsajátításával.

A  természeti-  és  társadalmi  folyamatokban  való  tájékozottság  bővítése  az
európai  természeti,  társadalmi,  kulturális  és  tudományos  értékek
megismertetésével.

A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság
fejlesztése.

A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való
kötődés formálása:
– Közép-Európa és a Kárpát-medence természetföldrajzi és társadalomföldrajzi

összefüggéseinek megismertetésével,
– A kontinensrészek legfontosabb országainak, tipikus tájainak tárgyalásával,
– A  különböző  társadalmi  csoportok,  népek,  nemzetiségek  értékei,  életmódja

iránti, a másság tiszteletének kialakításával,
– Magyarország kedvező és  kedvezőtlen  természeti  adottságainak,  társadalmi-

gazdasági lehetőségeinek, nemzeti értékeinek és a világban elfoglalt helyének
bemutatásával.

A  tanulók  környezetféltő  szemléletének,  környezetet  óvó  magatartásának
formálása: a Kárpát-medence és a haza környezeti értékeinek megismertetésével, a
közösségük, országuk, régiójuk problémáinak megoldásában való aktív részvétel
készségének fejlesztésével.

Fizika

7-8

Az  általános  iskolai  fizikatanítás  az  alsóbb  évfolyamokon
tanított ,,környezetismeret”, ill. ,,természetismeret” integrált tantárgyak anyagára
épül,  azoknak  szerves  folytatása.  A fizikatanítás  célja  az  általános  iskolában a
gyerekek érdeklődésének felkeltése a  természet,  ezen belül  a fizikai  jelenségek
iránt.  Ez  az  érdeklődés  jelentheti  tanulók  későbbi  természettudományos
műveltségének  legfontosabb  alapozását.  Egyszerű  jelenségeken,  alkalmazási
példákon  keresztül  mutassuk  meg,  hogy  a  természet  jelenségei  kísérletileg
vizsgálhatók,  megérthetők,  és  az  így  szerzett  ismeretek  a  hétköznapi  életben
hasznosíthatók. Fontos cél, annak tudatosítása, hogy a fizikai ismeretek a technikai
fejlődésen  keresztül  döntő  hatással  vannak  az  ember  életminőségére,  azaz  a
tudomány,  a  technika  és  a  társadalom szoros  kölcsönhatásában  értelmezhető  a
természettudományok fejlődése. A fizikai ismereteket a természeti környezetünk
megóvásában  is  hasznosítani  lehet  szoros  összhangban  a  többi
természettudományos tárggyal. Törekednünk kell arra, hogy a fizika kapcsán is
megmutassuk, hogy a természet jelenségei komplexek, értelemszerűen integráltak,
s a diszciplinaritás (tantárgyszerűség) pusztán a leírásmódunk sajátja.

Kémia A tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet,
amely a XXI. század kulturált emberét képessé teszi arra, hogy a környezetében
megjelenő és mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülő anyagok kémiai
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7-8
tulajdonságait, azok hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit meg-
értse, és segíti őt az anyagok tudatos felhasználásában. Az anyag sokféleségének
bemutatása mellett e sokféleség osztályozásával meg kell mutatni, hogy az néhány
egyszerű  elv  alapján  jól  megérthető  és  kezelhető.  A  továbbfejleszthető
ismeretanyag és a szemléletmód járuljon hozzá a tanulók egységes természet- és
társadalomképének  formálásához,  egyéni  képességeik  felismeréséhez  és
fejlesztéséhez,  a  természettudományok iránti  érdeklődés és az önművelés  iránti
igény  felkeltéséhez.  A  tanulók  tudjanak  ismeretekhez  jutni  a  természeti  és
technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, kísérleti
vizsgálata és értelmezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom és a könyvtár révén.
Legyenek képesek a természettudományok körébe tartozó különböző problémák
felismerésére.  A  kémia  tanulása  alakítson  ki  felelősségteljes  tudást  az  élő
környezet megóvása és az egészséges életmód megvalósítása érdekében. A kémiai
tananyag a lehetőségek maximális felhasználásával kapcsolódik a többi tantárgy
oktatásához.  Az  informatika  tárgyban  elsajátított  képességek,  készségek
gyakoroltatása,  alkalmazása,  továbbfejlesztése  során  alapvető  önművelési,
ismeretszerzési  technikákat  gyakoroljanak  a  diákok.  A  kémiai  eljárások
alkalmazásának, valamint az egyes elemek, vegyületek, módszerek felfedezésének
történetével,  neves  kémikusok  tevékenységének  tanításával  alakuljon  ki  a
tanulókban  a  kémia  kultúrtörténeti  szemlélete.  A  kémiaoktatás  nyújtson
maradandó  és  hasznosítható  tudást,  komplex  természetbarát  szemléletet,
biztosítson  olyan  kémiai  alapműveltséget,  amely  alkalmas  a  szakirányú  képzés
megalapozására.

Történelem

5-8

Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való
eligazodásához,  szocializációjához  ad  gazdag  lehetőséget.  Középpontjában  az
ember  világa  áll,  melynek  három  oldala  a  múltismeret  (történelem),  az
emberismeret és a jelenismeret (társadalomismeret).
A  történelem tanításának célja  annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása,
amely közös kommunikációs alapot és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét
biztosítja  a  szűkebb  és  tágabb  közösségek  számára.  A  magyar  történelem  a
nemzeti identitást, az európai és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást
formálja, erősíti. A történelmi folyamatok megismerése, megértése alapozza meg a
történelmi tudat kialakulását.  Az általános iskolai  történelemtanításnak a múltat
megjelenítő történetek tanításán kell alapulnia. Mivel a 10-12 éveseket általában a
konkrétumokhoz  kötődő  gondolkodás  jellemzi,  az  5–6.  évfolyamos  tanulók  a
történelmi  valóságot  bemutató  tényeket,  fogalmakat,  összefüggéseket  akkor
érthetik meg, ha az eseményekből és jelenségekből – a történetekből – indulnak ki.
A  képszerűen  megjelenített  események,  megidézett  személyek  lehetnek  az
elemzés  tárgyai,  és  az  így  levont  következtetések,  általánosítások  segítségével
épülhet  ki  a  tanulók  történelmi  ismereteinek  rendszere.  A  7–8.  évfolyamok
történelemtanítása  a  múltat  összetettebben,  az  általánosítás  magasabb  szintjén
dolgozza  fel,  de  ezeken  az  évfolyamokon  is  fontos  szerepe  van  a  jellemző
életképek bemutatásának. Az állampolgári ismeretek alapot adnak a demokratikus
közéletben való tudatos részvételhez, s a készségek kialakításán keresztül erősítik
a  demokrácia  értékeinek  (humanizmus,  tolerancia,  szolidaritás)  a  tiszteletét.  A
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társadalomismeret segíti  a  tanulókat  abban,  hogy tájékozódni  tudjanak  korunk
társadalmi,  politikai  és  gazdasági  jelenségei  között.  Ez  mindenekelőtt  a  társas
kapcsolatokban  szükséges  szabályok  és  készségek  kialakítását,  a  nyitottság,  az
egymás gondjai, örömei iránti érzékenység erősítését jelenti.

Német

1-4

 Alakuljon  ki  a  tanulóban  az  igény  és  a  képesség,  hogy  gondolatait,
véleményét és javaslatait német nyelven ki tudja fejezni.

 Legyen képes a tanuló tudása alapján a német nyelvet használni.
 Nyerjen  képet  a  Magyarországon  élő  német  kisebbség  mai  és  múltbeli

életéről és kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről.
 A német nemzetiségi oktatás tartalmazzon interkulturális témákat is.

A  német  nyelv  megtanulása  és  mindenre  kiterjedő  használata  a  legfontosabb
feltétele a Magyarországon élő német kisebbség fennmaradásának. A kisebbségi
oktatás  valósítsa  meg  –  a  magyarországi  közoktatás  részeként  –  a  Nemzeti
Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa
német  nyelv  megtanulását,  valamint  a  magyarországi  németek  történelmének,
kultúrájának,  hagyományainak  megismerését.  A  nyelv  megtanulásának
középpontjában  a  beszéd  áll.  A  nyelvtani  jelenségeket  kis  lépésekben  sok
gyakorlattal  kell  elsajátítani.  Az új szerkezeteket  példákkal  és modellekkel  kell
megtanítani.  A  szabályokat  nyelvi  helyzetekből  és  cselekményekből  kell
nyilvánvalóvá tenni.

Német 

5-8

 A tanulók tudjanak:

 benyomásokról, érzésekről érdekesen, hatásos módon mesélni,
 élményekről,  eseményekről,  különböző  esetekről  tényszerűen  szóban  és

írásban tudósítani,
 vitákon részt venni,
 leírásokat,  tudósításokat,  interjúkat  címszavak,  vázlatok  segítségével

készíteni,
 udvarias kifejezési eszközöket alkalmazni.

A nyelvi  nevelésnek  ebben a  szakaszában a  szóbeli  és  írásbeli  kommunikáció
során  egyre  tudatosabb  a  nyelvtani  szerkezetek  alkalmazása,  mely  a
nyelvhelyesség szintjét hivatott emelni.
A  tanítási  órákon  feldolgozott  különböző  témájú  szövegek  szolgálják  azon
képességek  fejlesztését,  melyek  alapján  a  tanulók  az  olvasottakat,  látottakat,
hallottakat  összefoglalják,  röviden  elmesélik,  és  egyéni  véleményt  alkotnak.
Könyvekből, folyóiratokból és médiából nyert információkkal bővítik látókörüket,
és  megtanulják,  hogyan  lehet  a  nyert  adatokat  adott  beszélgetési  témákhoz
kapcsolni.  Elbeszélő  művek  (mesék,  elbeszélések,  tanmesék,  anekdoták,  rövid
történetek, mondák) megértésével az olvasás gyakorlása mellett, a szókincs kreatív
felhasználásával  történeteket  alakítanak  át,  újakat  találnak  ki.  Az  életvitelről,
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kultúráról,  iskoláról,  szabadidőről,  hazánk  társadalmáról,  a  magyarországi
németek  településeiről  és  a  német  nyelvi  országokról  szóló  szövegek  egymás
megértését,  a  különböző  kultúrák  megismerését  szolgálják  és  azt,  hogy
párhuzamot tudjanak vonni, őket érintő problémákban életkoruknak megfelelően
állást tudjanak foglalni.
A költeményekkel, az érzelmi nevelés előtérbe helyezése mellett, az értelemszerű,
kifejező  olvasást,  a  helyes  kiejtést  és  ismert  közösség  előtt  (barátok,  osztály,
iskola) az előadásmódot  gyakoroljuk.  A magyarországi  német irodalomból vett
műveknek  identitásformáló  szerepük  van,  melyet  érdekes  elbeszélések
dramatizálása tesz élményszerűvé.

Informatika

4-8

• A tanuló ismerje  meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait,  különös
tekintettel  a  balesetek  megelőzésére  és  az  ergonómiai  szempontokra.  A
berendezésekkel  fegyelmezetten,  a  használati  utasításokat  pontosan  követve
dolgozzon.  Sajátítsa  el  a  számítógép-kezelés  alapjait,  mozogjon  otthonosan  a
számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet
és  perifériáit.  Szerezzen  tapasztalatokat  az  informatikai  eszközök  és
információhordozók használatában.

• Legyen  képes  a  különböző  formákban  megjelenő  információt  felismerni;
tudjon információt különféle formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az
információk  különféle  formáinak  (szöveges,  hangos,  vizuális)  együttes
kezelésében.  A  megszerzett  információit  legyen  képes  kiértékelni  és
felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyv- és
médiatár,  az  Internet  használatában.  Szokjon  hozzá  az  ismeretterjesztő
irodalom, folyóiratok, lexikonok, kézikönyvek, különböző média, multimédia
és hipermédia használatához.

• Értse a közvetlen és a közvetett  (technikai)  kommunikáció lényegét. Legyen
tájékozott  a  média  (internet,  televízió,  sajtó…)  szerepéről  az  egyén  és  a
társadalom életében.

• Legyen  képes  a  számítógéppel  való  interaktív  kapcsolat  tartására,  tudja
alkalmazni  az  operációs  rendszer  és  a  segédprogramok  legfontosabb
szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. 

• Tudja  önállóan  használni  a  hálózatot  és  annak  alapszolgáltatásait.  Tudjon
kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni,
elérni  a  hálózati  szolgáltatások  alkalmazásával,  tudjon  oktatóprogramokat
használni.

• Ismerje  a  legalapvetőbb  dokumentumformákat,  ezeket  minta  alapján  legyen
képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus
külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. 

• Legyen képes az adott  probléma megoldásához kiválasztani  az általa  ismert
módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt. 

• Ismerje  fel  és  legyen  képes  különféle  formákban  megfogalmazni  a
környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Használja
helyesen a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, ha … akkor …).
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IKT

• Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel.
Legyen  képes  értelmezni  a  programok  által  szolgáltatott  válaszokat.
Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. 

• Ismerje  meg az informatika társadalmi szerepét,  a  programok használatának
jogi  és  etikai  alapjait.  Ismerje  meg és  értékelje  a  magyar  tudósok szerepét,
tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében.

• Legyen  tudatában  az  öncélú  és  túlzott  informatikai  eszközhasználat
egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség,
videojáték-függőség problémái).

• Igazodjon  el  a  könyvtár  tereiben,  állományrészeiben,  tudja  igénybe  venni
szolgáltatásait.  Használja  rendszeresen  az  iskolai  könyvtárat.  Ismerje  és
alkalmazza  a  könyvtárhasználat  szabályait  és  kövesse  a  könyvtárban  való
viselkedés normáit. 

• A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen
képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk
újabb és újabb ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat
ezek használatában.

• Ismerje  a  kézikönyvtár  tájékozódásban  betöltött  szerepét.  Iskolai  feladatai
megoldásához és mindennapi  tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani  és
használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint
dokumentumokat  keresni  a  könyvtár  katalógusaiban,  adatbázisaiban.  Tudjon
feladataihoz  forrásokat  választani,  megadott  szempontok  alapján  belőlük
információkat  szerezni  és  elvégzett  munkájáról  beszámolni.  Tudjon  a
dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni.

• Tapasztalatai  alapján  lássa  a  könyvtár  szerepét  az  ismeretszerzésben,  
a  szabadidő  tartalmas  eltöltésében.  Az  iskolai  könyvtár  rendszeres
igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is.

• Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai
eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit.

Az  informatikai  és  kommunikációs  technológiák  ismerete  és  használata  a
munkaerőpiac egyes területein alapvető követelmény, más területein esélynövelő
tényező. Az IKT kompetenciák jelentik egyrészt

 az eszközjellegű informatikai alkalmazások ismeretét, másrészt
 azok kreatív használatát a munkavégzés során és a hétköznapi életben

egyaránt. 

Az  IKT  módszerek  megjelenése  lehetőséget  teremt  egy  átfogó  módszertani
megújulásra, alkalmazásuk során elkerülhetetlen, hogy átgondoljuk a tananyagot,
a fejleszteni kívánt készségeket, átszervezzük a megtanítandó információkat. 

A  digitalizált  kommunikációs  forma  segítse  elő  a  szociális  kompetenciák  új
formájának, a hálózati együttműködések kialakulását
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Az információszerzés – a világhálón – megfelelő kiválasztási kritériumok mentén
történjen  (tudományos  igény,  esztétikai  minőség,  emberi-  és  közösségi  célok
elérése, stb.)

Kulcsfontosságú  a  kritikus  válogatás  és  navigálás,  az  információtengerben  való
eligazodás képessége, mint kognitív kompetencia:

"A kognitív  kompetencia  képességbeli  alapja az információk feltárását,  vételét,
közlését,  kódolását,  rendezését,  átalakítását,  feldolgozását,  tárolását/törlését
(tartalmazza),  vagyis  az  információ-feldolgozást  megvalósító  képességek
készleteinek  rendszere.  A  kognitív  képességek  az  úgynevezett  kognitív  műveleti
képességek  (összehasonlítás,  besorolás,  sorképzés,  következtetés  és  hasonlók)
készletével  működnek...  A  megismerési  képesség a  megismerés  lefolyása
szempontjából  tekinthető  sajátos  készletnek,  amely  a  megfigyelés,  a
kódolás/dekódolás,  az  értékelés,  az  értelmezés  és  az  indoklás/bizonyítás
képességeiből szerveződik. A  kommunikációs képesség specifikuma a közlés és a
közölt információk vétele... A  gondolkodási képesség specifikuma, hogy meglévő
információkból hoz létre új információkat a rendszerezés, kombinálás, a logika, a
problémamegoldás, a döntés és az alkotás képességei által. A  tanulási képesség
specifikuma a tárolás, amely különböző tanulási módok (képességek) fejlettségétől
függő hatékonysággal valósul meg (spontán és szándékos tanulás, tájékozódó és
felfedező  tanulás,  tapasztalati  és  értelmező  tanulás,  játékos  és  alkotó  tanulás,
tárgyi és szociális tanulás." (Nagy J. 1994, pp. 379-380.)

A hiperszöveg által kínált vándorlási lehetőség a fogalmak, információk, adatok
között  segítse  elő  egyéni  keresési  stratégiák  kialakulását,  a  hiányzó  adatot,
definíciót,  képet,  szövegrészek  értelmes  és  kritikus  összerendezését.  A tanulók
komplex kritikai gondolkodásának fejlődését segíti elő, hogy az adott információ
nem  világos  pontjait  az  általuk  létrehozott,  egymással  összekapcsolt  olvasási
egységekkel  kiegészíthetik,  s  az  elágazási  utak  közötti  válogatással  mintegy új
szövegeket, szövegösszefüggések teremthetnek. A többféle, lehetséges ok-okozati
összefüggés,  és  a  különféle  jellegű  adatok  egymással  kapcsolatba  hozására
összetett elemzési képességek kialakítását fejleszti.

Technika

1-4

A  nélkülözhetetlenné  vált  magas  szintű  technikai  környezet  (iskola,  otthon,
háztartás,  közlekedés,  szolgáltatás,  ipar,  mezőgazdaság  stb.)  színvonala  és  a
következő  évtizedekre  várhatóan  egyre  emelkedő  színvonalú  és  fejlettségű
technika indokolja,  hogy  a ma iskolásainak ismernie kell a szűkebb és tágabb
környezetük technikai összetevőit, összefüggéseit.

A  tantárgy  tanításának  célja  és  feladata  a  tanulók  életkorának  megfelelő
módon, mértékben és szinten:
– technikai felkészültséget kialakítani,
– felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódásra (múlt, jelen, várható
jövő, térbeli  változások),
– megismertetni az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit,
– bemutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati,  esztétikai és etikai
értékeket,
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– fejleszteni az alkotóképességet, amellyel a közvetlen környezet alakítható, 
– a megszerzett ismeretek alapján a tanulók tudatos szemléletévé és magatartásává
váljon az emberi környezet és a természet védelme a technika segítségével,
– kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése,
– szintetizációs képesség megteremtése, 
– a megismertetett emberi tevékenységek, szakmák, életpályák, az átélt alkotások,
a technikai beállítódás egyúttal pályaorientálók legyenek

Életvitel  és
gyakorlati
ismeretek 

5-6

Az  Életvitel  és  gyakorlati  ismeretek  műveltségterület  olyan  ismereteket  nyújt,
olyan képességeket,  készségeket  és  beállítódásokat  alakít  ki,  amelyek  segítik  a
modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor
óvnak ennek torzító hatásaitól.
Célja  az,  hogy  segítse  a  gyermekeket  a  technikai  környezetbe  való
beilleszkedésben a tájékozódásban és az aktív alkotótevékenységben egyaránt. Az
alkotás örömének átélése során elégedettséget érezzenek a munkában, végső soron
kialakul  a  pozitív  alkotó  magatartás.  Ennek  érdekében  egyre  több  lehetőséget
biztosítunk  a  gyermekek  önálló  képzeletére,  illetve  annak  aktivitását  célzó
technikai feladatok megoldására is.
A kisiskolás  korosztály  technikai  nevelése  a  technikai  műveltség  alapozását,  a
kézügyesség  fejlesztését,  és  a  mindennapokban  praktikus  elemi  ismeretek  és
tevékenységek elsajátítását, begyakorlását foglalja magába. A technikai műveltség
alapozása  gyakorlati  tevékenységekhez  kapcsolódó  elemi  ismeretek  szerzését,
megfelelő technikai szemléletmód formálását jelenti. 
Az  Életvitel  és  gyakorlati  ismeretek  műveltségterület  a  technika  bonyolult
kapcsolatrendszerét  elméleti,  gyakorlati,  manuális,  tervezési  és  modellezési
feladatokon keresztül  mutatja  be.  Az oktatásában a  manualitás  központi  helyet
foglal  el.  A  kéz  intelligenciájának  fejlesztésére  a  gyermek  és  ifjúkor  a
legalkalmasabb, később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások.
Az  életvitel  ismeretek  körébe  tartoznak  a  háztartástan,  az  egészségnevelés,  a
szűkebb  lakóhelyi  környezet,  a  lakás  és  környéke,  a  gazdálkodás  és  a
szolgáltatások területei. Ide sorolhatók a helyes közlekedés és ennek szabályainak
ismerete is.

Testnevelés

1-8

Az egészséggel kapcsolatos célok és feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a
higiéniai  szokások  kialakítása,  erősítése;  az  ellenálló  képesség,  edzettség
fejlesztése;  a  váz-  és  izomrendszer  ortopédiai  elváltozásainak  megelőzése,
ellensúlyozása;  megfelelő  felkészítés  a  keringési  és  légző  rendszer
megbetegedéseinek  megelőzésére,  a  károsodások  csökkentésére;  a  prevenció
lényegének és a relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése.
A  mozgáskultúra  fejlesztése: az  alapvető  (generikus)  mozgáskészségek
megfelelő szintű kialakítása és fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és
a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított
fejlesztése;  sokoldalú  mozgástapasztalat  és  jól  alkalmazható  mozgáskészség-
készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játékhoz,
sporttevékenységhez,  azok  károsodás  nélküli  végzéséhez  kapcsolódó  ismeretek
(szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek,
feladatmegoldó  sémák,  egészségügyi  megfontolások)  megszerzése;
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1-8
Etika/Hit-és
erkölcstan

mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása, az elsajátítás, a teljesítmény, a
kollektív siker, a tevékenység öröme.
Értékes  személyiségvonások  fejlesztése:  a  félelem  leküzdése,  a  szabályok
betartása,  összpontosítás,  céltartás,  a  nehézségek  leküzdése,  a  kudarc  tűrése, a
természet szeretete, környezetkímélő magatartás.

1-2. osztály

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:
A  tanuló  életkorának  megfelelő  reális  képpel  rendelkezik  saját  külső
tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival. 
Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét. 
Képes érzelmi töltéssel viszonyulni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni
környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.
Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
Érti a hagyományok közösségmegtartó erejét.
Törekszik  rá,  hogy  érzelmeit  a  közösség  számára  elfogadható  formában
nyilvánítsa ki.
Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk
lévő élővilágért.
Képes  rá,  hogy érzéseit,  gondolatait  és  fantáziaképeit  vizuális,  mozgásos  vagy
szóbeli eszközökkel kifejezze.
Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek
sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális  világot.  Ismeretei
vannak a világnézet, világkép alapvető összefüggéseiről.

3-4. osztály
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális  képe van saját  külső és belső
tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. 
Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be
tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. 
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására,
és  ismer  olyan  eljárásokat,  amelyek  segítségével  a  kapcsolati  konfliktusok
konstruktív módon feloldhatók. 
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
Érti  és  elfogadja,  hogy  az  emberek  sokfélék  és  sokfélék  a  szokásaik,  a
hagyományaik  is;  kész  arra,  hogy ezt  a  tényt  tiszteletben  tartsa,  és  kíváncsi  a
sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. 
Érti,  hogy  mi  a  jelentősége  a  szabályoknak  a  közösségek  életében,  kész  a
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megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. 
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan
érték, amit elődeink hoztak létre.
Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő
nézőpontból is rátekinteni. 
Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.
A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális  képe van saját  külső és belső
tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. 
Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be
tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. 
Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására,
és  ismer  olyan  eljárásokat,  amelyek  segítségével  a  kapcsolati  konfliktusok
konstruktív módon feloldhatók. 
Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
Érti  és  elfogadja,  hogy  az  emberek  sokfélék  és  sokfélék  a  szokásaik,  a
hagyományaik  is;  kész  arra,  hogy ezt  a  tényt  tiszteletben  tartsa,  és  kíváncsi  a
sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. 
Érti,  hogy  mi  a  jelentősége  a  szabályoknak  a  közösségek  életében,  kész  a
megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. 
Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan
érték, amit elődeink hoztak létre.
Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő
nézőpontból is rátekinteni. 
Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

5-6. osztály
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:

A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy
maga is felelős ezért. 
Tudatában  van annak,  hogy az  emberek  sokfélék,  és  elfogadja  a  testi  és  lelki
vonásokban  megnyilvánuló  sokszínűséget,  valamint  az  etnikai  és  kulturális
különbségeket.
Gondolkodik  saját  személyiségjegyein,  törekszik  vélekedéseinek  és  tetteinek
utólagos értékelésére. 
Gondolkodik  rajta,  hogy  mit  tekint  értéknek;  tudja,  hogy  ez  befolyásolja  a
döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között
is.
Képes  különféle  szintű  kapcsolatok  kialakítására  és  ápolására;  átlátja  saját
kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az
elkövetett  hibák  kijavításának  néhány,  a  gyakorlatban  jól  használható
technikájával. 
Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a
közösségi normákat. 
Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve
vallási hagyományokat. 
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Érzékeli,  hogy  a  társadalom tagjai  különféle  körülmények  között  élnek,  képes
együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a
rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
Tisztában  van  azzal,  hogy  az  emberi  tevékenység  hatással  van  a  környezet
állapotára,  és  törekszik  rá,  hogy  életvitelével  minél  kevésbé  károsítsa  a
természetet. 
Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a
függőség kialakulásának esetleges előjeleit. 
Tisztában  van  vele,  hogy  a  reklámok  a  nézők  befolyásolására  törekszenek,  és
kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez. 
Érti,  hogy a világ megismerésének többféle  útja  van (különböző világképek és
világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a
valósághoz.

7-8. osztály
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén:

A  tanuló  megérti,  hogy  az  ember  egyszerre  biológiai  és  tudatos  lény,  akit
veleszületett  képességei  alkalmassá  tesznek  a  tanulásra,  mások  megértésre  és
önmaga vizsgálatára. 
Érti,  hogy  az  emberek  viselkedését,  döntéseit  tudásuk,  gondolataik,  érzelmeik,
vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
Életkorának  megfelelő  szinten  ismeri  önmagát,  hosszabb  távú  elképzeléseinek
kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit. 
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja
viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. 
Képes  ellenállni  a  csoportnyomásnak,  és  saját  értékrendje  szerinti  autonóm
döntéseket hozni. 
Tisztában  van  vele,  hogy  baráti-  és  párkapcsolataiban  felelősséggel  tartozik  a
társaiért. 
Kialakultak benne az európai identitás csírái. 
Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik
alkalmazkodni  hozzájuk;  igényli  azonban,  hogy  maga  is  alakítója  lehessen  a
közösségi szabályoknak.
Van  elképzelése  saját  jövőjéről,  és  tisztában  van  vele,  hogy  céljai  eléréséért
erőfeszítéseket kell tennie.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága
egyúttal felelősséggel is jár. 
Fontosnak  érzi  a  közösséghez  tartozást,  miközben  törekszik  személyes
autonómiájának megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg,
ami konfliktusok forrása lehet.

68



CIKÓI PERCZEL MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA

A részletes követelményrendszer a mellékelt tantervekben megtalálható.

2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei

- Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket
(tankönyv,  munkafüzet,  térkép  stb.)  használnak  a  tananyag  feldolgozásához,  amelyeket  az
oktatási  miniszter  hivatalosan  tankönyvvé  nyilvánított.  A nyomtatott  taneszközön  túl  néhány
tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.). 

-  Az egyes  évfolyamokon a különféle  tantárgyak feldolgozásához szükséges  kötelező  tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az
egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.

- A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában,
szülői  értekezleteken)  tájékoztatjuk.  A  taneszközök  beszerzése  a  tanév  kezdetére  a  szülők
kötelessége.

- A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
 Az egyes  taneszközök  kiválasztásánál  azokat  az  eszközöket  kell  előnyben részesíteni,

amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.
 A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb jogszabályban

foglaltak alapján az SZMK évente meghatároz.

- A tankönyv akkor jó, ha 

 megfelel a tanulók életkori sajátosságainak, 
 tartalma megadja a tantárgy jellegét,
 ismeretében reálisan tervezhetők a tantárgy tanításához szükséges időkeretek,
 témakörei kapcsolódnak a tanterv fő egységeihez,
 tartalma alapján meghatározhatók az alapfogalmak, összefüggések, követelmények, 
 differenciálásra, képességfejlesztésre alkalmas,
 megfelelő nyomdatechnikai eszközökkel készül, amely biztosítja a tartósságot.

-  Az  iskola  arra  törekszik,  hogy  saját  költségvetési  keretéből,  illetve  egyéb  támogatásokat
felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a
taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.

2.5.     A  nemzeti  alaptantervben  meghatározott  pedagógiai  feladatok  megvalósítása  az  
intézményben 
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A fejlesztési területek, nevelési célok a teljes iskolai nevelési oktatási folyamat közös értékeit
jelenítik meg, így láthatják a pedagógiai folyamatok egészét. Olyan területek egymástól független
és összehangolt fejlesztését jelentik, amely a nevelési folyamat alapvető célját képezi, jól lehet
konkrét  tantárgy formájában nem kerül  megjelenítésre  a kerettantervek között.  A fejlesztések
azonban alapfeladat egy egészséges és jól működő társadalom kialakításához. 

2.5.1. Erkölcsi nevelés

Alapvető  célja,  a  tanulók  erkölcsi  érzékének  fejlesztése,  a  cselekedeteikért  és  azok
következményeiért  viselet  felelősségtudatuk  elmélyítése,  igazságérzetük  kibontakoztatása,
társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A pedagógus, sőt azon túl az iskola minden dolgozója –
különösen  egyházi  intézetben  –  saját  magatartásával  viselkedésével  öltözködésével  példaként
szolgál az iskola tanulói számára. Minden egyéb nevelési cél csak ezen az alapon bontakoztatható
ki.  A  hitelesség  kérdése  megkerülhetetlen.  A  társadalmi  viselkedés  általános  szabályai  a
keresztény  értékrend  átadása,  hagyományozódása  minden  tantárgy  tanítási  órájához
hozzátartozik, az említett tanári viselkedésformákon túl az iskolai, órai rend megszervezésében,
kommunikációban, kiszámíthatóságban. Konkrét területként az erkölcsi neveléshez a hittan, az
erkölcstan, valamint az osztályfőnöki foglalkozások anyaga kapcsolódik, továbbá a hivatalos és
nem hivatalos iskolai rendezvények vonatkozásában, minden esetben fő üzenetként kell,  hogy
megfogalmazásra kerüljenek az erkölcsi neveléssel, s ennek céljaival összhangban lévő üzenetek.

2.5.2. Nemzeti Öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg a nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Intézményünk kiemelt
céljai közé tartozik ez a terület, az iskolavezetés alapvető filozófiája az, hogy csak egészséges és
szilárd  nemzeti  öntudattal,  és  lokálpatrióta  érzelmekkel  építhető  a  jövő,  mind szűkebb,  mind
tágabb  pátriánkban.  A tanulókat  körülvevő fizikai  környezetnek  ezt  kell  sugároznia,  ezért  az
intézmény  közösségi  tereinek  ilyen  jellegű  dekorálása,  díszítése  alapfeladat.  A  magyar,  a
történelem, a földrajz és az osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó közvetlen formában – e terület
fejlesztése.  Ezen  túl  minden  iskolai  rendezvény,  nemzeti  ünnepektől  az  osztálykirándulások
megszervezéséig,  az  itt  elérni  kívánt  célok  jegyében  történnek.  Az  intézmény  igyekszik
megragadni  saját  lehetőségein  túl,  minden olyan pályázati  formát,  amelyből  ezek a feladatok
finanszírozhatók.  Intézményünk  pályázatot  nyújt  be  a  „Tanulmányi  kirándulás
hetedikeseknek”felhívásra. Nyertes pályázat esetén Nemzeti összetartozás- Határtalanul! címmel
témanapot tartunk. A témanap legalább a felső tagozatos tanulók bevonásával zajlik.
Nevelési cél: A magyarságtudat, a nemzeti összetartozás érzésének erősítése, a személyközi, az
állampolgári és a kulturális kompetenciák fejlesztése.

2.5.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti
öntudatot, kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. A közügyekben való
részvétel  a  megfelelő  tájékozottság  és  megalapozott  ismeretek  alapján,  a  nyugati  típusú
demokráciákban  az  állami  és  társadalmi  élet  mozgatórúgója.  Erre  kötelességünk  felkészíteni
tanulóinkat.  Miután  az  e  témakörben  tárgyalt  területek  sok szállal  kapcsolódnak  egymáshoz,
demokráciát  működtető  öntudatos  állampolgár  nevelése  nagyban  kapcsolódik  az  itt  tárgyak
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témakörök összhangjához. Célunk, hogy olyan törvénytisztelő és ismerő generációkat neveljünk,
amelyek állampolgári kötelezettségük alapján országunkban biztosítják a demokratikus működés
feltételeit.  A témakörök alapvetően történelem és az osztályfőnöki  órák anyagához tartoznak,
amelynek keretében a lehetőségek szerint, különböző hivatalok meglátogatását tervezhetjük, ahol
a  tanulóink  információt  nyerhetnek  arra  vonatkozóan,  hogy  milyen  állampolgári  jogokkal  és
kötelezettségekkel rendelkeznek, és ezeket hogyan alkalmazhatják. (pl. rendhagyó testületi ülés a
városi hivatalban, NAV előadás az adózásról és az adó rendszerről..stb. ) 

2.5.4.Az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló
fejlődés fejlesztő képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Az ember társas lény, de az csak
akkor  gyakorolható  megfelelően,  ha  saját  személyiségének  ismerete  megfelelő  alapot  nyújt
hozzá. Jelen terület fejlesztése alapvetően osztályfőnöki feladat, az osztályfőnöki órák anyagának
része  kell,  hogy legyen,  ezen  kívül  az  iskola  megragad  minden olyan lehetőséget,  akár  nem
hivatalos keretek között is, amelyek ezen célok fejlesztését szolgálják. Ide tartozik minden olyan
Diáknapi,  vagy  Eötvös-napi  rendezvény  lehetőség,  ahol  előadás,  vagy gyakorlati  foglalkozás
keretében e kérdéskörrel foglalkoznak. 

2.5.5. Családi életre nevelés 

A  családnak  kiemelkedő  jelentősége  van,  a  gyerekek,  a  fiatalok  erkölcsi  érzékének,
önismeretének, testi-lelki egészségének, közösségi létének kialakításában. A család a társadalom
építőköve.  Napjainkban,  amikor  azt  látjuk,  hogy  tanulóink  jelentős  része  rossz  családi
körülmények között él, az ez irányba tett törekvéseink, amely a komfortos családi élet bemutatása
és  propagálása  elsőrendű  kérdés.  Keresztény  meggyőződésünkből  fakadóan  ez  nem is  kehet
másként.  A biológia  és  az osztályfőnöki  órák anyagához tartozó  terület,  valamint  azokon túl
minden  olyan  rendezvény  célját  és  anyagát  képezhető  fejlesztési  terület,  ahol  akár  saját
pedagógusi előadás formájában, akár iskolaorvos, védőnő, pszichológus, családsegítő szolgálat
munkatársai által történt ismertető előadás olyan eszköz lehet, amely a családi életre való nevelés
vonatkozásában  megkerülhetetlen.  Ebben  a  kérdéskörben  az  iskolában  foglalkoznia  kell,  a
szexuális kultúra kérdésével is, amely az osztályfőnöki tananyag része és iskolánk orvosa, vagy
védőnője közreműködésével kerül megszervezésre. 

2.5.6.A testi és lelki egészségre nevelés 

Az  egészsége  életmódra  nevelés  hozzásegít  az  egészséges  testi  és  lelki  állapot  örömteli
megéléséhez. A magyar nyelvben az egészség a teljességre utal, amely tartalmazza a megfelelő
fizikai,  és mentális  állapotot.  Meggyőződésünk, hogy a kettő  nem független  egymástól,  ezért
fejlesztése  is  csak  együttesen  lehet  eredményes.  E  témakörhöz  a  testnevelés,  a  biológia,  az
osztályfőnöki,  a  művészeti  tantárgyak  tartoznak.  Azon  kívül  minden  adódó  lehetőség  esetén
olyan szakkör és foglalkozás, amely az e témakörben jelentkező célok megvalósítását szolgálja.
Intézményünkben tanulói  foglalkozásokon kívül lehetőség van a Diáksport Egyesület  keretein
belül  többfajta  sportolási  lehetőséget  is  választani,  ezeken  kívül  éves  rendszerességgel  sport
táborok  szervezése  is  történik.  Ide  tartozik  még a  meghatározott  előírások  alapján  a  tanulók
egészségügyi szűrése, és heti rendszerességgel orvosi rendelés és védőnői jelenlét biztosítása az
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iskola területén. A különböző szakszolgálatokkal együttműködve, szülői együttműködés esetén,
megkeressük a lehetőséget, a mentális problémák szakavatott kezelésének a biztosítására is. 

2.5.7.Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A  Nemzeti  Alaptanterv  ösztönzi  a  személyiségfejlesztő,  nevelő  oktatást,  melynek  része  az
akadályozott  hátrányban  lévő  fiatalok  képességeinek  fejlődéséhez  szükséges  feladatok
meghatározása. Jelen világban amiben élünk, az elidegenedés és az individualizmus olyan fajta
mértékét  mutatja,  amely  már  akadályozza  a  normális  társadalmi  működés  megvalósulását.
Keresztény értékrendből fakadóan a Jézusi tanítás értelmében feladatunk, a másokért való munka,
amely akkor teljesedik ki igazán, ha azt a tanuló teljesen önkéntes alapon saját meggyőződéséből
teszi. Iskolánkban évtizedes hagyomány a helyi „Idősek napja” és egyéb ünnepi alkalmakkor a
műsorral  való  szolgálat,  amely  során  a  tanuló  megtapasztalhatja  az  elesett  magukra  maradt
emberek helyzetét, amelyből fakadóan felmérik azt, hogy bármilyen kis segítség is nagyon fontos
lehet.  Ezen  tevékenységet  a  későbbiekben  is  fenn  fogjuk  tartani.  Hasonló  hagyomány
intézményünkben évi egyszeri alkalommal „ cikói szemétszedő akció”, amely az elkövetkezendő
időszakokban is megszervezésre kerül . 

2.5.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát, a
természetben  és  a  kultúrában.  Meg  kell  tanulnia  az  erőforrásokat  tudatosa,  takarékosan  és
felelősségteljesen megújulási képességükre tekintettel használni. Jövőnk szempontjából alapvető
témakör:  Meggyőződésünk,  hogy a  21.  század nagy kihívása az energiagazdálkodás  kérdése.
Intézményünk  példamutatással  is  igyekszik  elől  járni  ebben  a  témakörben,  minden  olyan
pályázati  lehetőséget  megragad,  amely  az  energiafelhasználás  csökkentését  és  a
környezettudatosságot  szolgálja.  Nyilván,  hogy  ezeknek  a  témaköröknek  jelentős  területe  a
természettudományos tantárgyak anyagai közé tartozik, biológia, kémia, fizika órákon az adott
anyaghoz kapcsolódóan igyekszünk megvilágítani a szükséges ismereteket erre vonatkozóan. Az
iskolai  rendezvények  alkalmával  ezen  témakörben  több  előadás  került  szervezésre,  amelyre
fakultatív módon a későbbiekben is törekedni fogunk. 

2.5.9.Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanuló  életkorához igazodva ,  és lehetőségéhez  képest  – átfogó képek kell
nyújtani a munka világáról. A tanulók látókörének szélesítése, a munka világának kellő, alapos és
széles  körű  bemutatása  segítséget  nyújthat  a  pályaválasztáshoz.  Tanulmányi  kirándulások
szervezése,  gyárlátogatás,  képzésformákhoz és fakultációkhoz köthető ismeretterjesztő előadás
iskolánk  életében  mindennapos  dolognak  számít,  amelyre  a  későbbiekben  is  nagy  figyelmet
fogunk  fordítani.  Jó  kapcsolatot  ápolunk  szakmai  szervezetekkel  (pl.:  Munkaügyi  Központ,
Kereskedelmi  és  Ipari  Kamara  )  akik  rendszeresen  keresnek  minket,  programjukba  illesztett
pályaorientációs programokkal. 

2.5.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
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A felnövekvő  nemzedéknek  hasznosítható  ismeretekkel  kell  rendelkeznie,  a  világgazdaság,  a
nemzetgazdaság,  a  vállalkozások  és  a  háztartások  életében  meghatározó  gazdasági-  pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Bár ez a terület közvetlenül nem tartozik egyetlen iskolánkban
folyó képzésünkhöz sem, a szakképzés vonatkozásában tananyagként
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megjelenik.  Ennek  ellenére  célunk,  hogy  ezen  említett  területen  is  ismereteket  nyújtsunk
tanulóinknak, hiszen jól látható tény, hogy a mögöttünk hagyott időszak számos rossz példát
hozott arra vonatkozóan, hogy családok és emberi sorsok mehetnek tönkre, amennyiben nem
kellően  fölkészült  az  illető  ezen  a  téren.  Számos  bank  keresett  minket  a  közelmúltban,
vélhetően a későbbiekben sem lesz ez másként, azzal a céllal, hogy a banki szolgáltatásokról
ismertetőt küld diákjainknak, amelynek nyilván megfelelő keretek között és szűrés után, az
elkövetkezendőkben  is  helyet  fogunk  adni,  az  egyéb  erre  vonatkozó  információk
osztályfőnöki óra keretében kerülnek átadásra. 

2.5.11 Médiatudatosságra nevelés 

A  médiatudatosságra  nevelés  lehetővé  teszi,  hogy  a  tanulók  a  médiatizált  globális
nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek, értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét,
nem utolsó sorban tudjanak azok mögé látni. A mindennapok világa a médiában kommunikál
és  manipulál,  éppen ezért  minden olyan tantárgy  vonatkozásában,  ahol  ez  szóba kerülhet
elsősorban  informatika  és  osztályfőnöki  órákon  a  tananyaghoz  kapcsolódóan  annak
kiegészítéseként a médiát tudatosan is helyesen használó diákok kívánunk nevelni. 

2.5.12 Tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, útbaigazítást adjon, a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Ezért azon túl, hogy megfelelő szemléltető eszközökkel készül a
tanítási  órára,  valamint  használható  logikus  és  egyértelmű óravázlatot  diktál  és  ad  közre,
emellett  minden  tantárgy  tanulásának  megkezdése  idején  a  tantárgyhoz  kapcsolódó
eredményes tanulási módszert és gyakorlást ajánl a diákok számára. Igény és szükség esetén
az  iskola  megkeresi  annak a lehetőségét,  hogy azon tanulóknak,  akik  erre  rászorulnak és
igénylik, a felzárkóztató foglalkozások keretein belül, tanulási technikák tanítását is lehetővé
tegye.  Az osztályfőnöki  tananyaghoz  kapcsolódóan,  az  osztályfőnök  vagy maga,  vagy ha
hozzá  jobban  értő  szakembert  talál,  tartson  előadást  különböző  tanulási  módszerek  és
technikák ismertetésével kapcsolatban. 

2.6. Mindennapos testnevelés

A  2012.évi  CXC.  Törvény  a  köznevelésről  szabályozza  (27.§  (11)  bekezdés),  hogy  a
2012.évtől felmenő rendszerben az iskoláknak biztosítaniuk kell a heti 5 órás testnevelést. A
napjainkban  zajló  gazdasági  és  társadalmi  átalakulás  gondjai  között  kiemelten  szerepel  a
lakosság  romló  egészségügyi  állapota.  Drasztikusan  növekszik  az  indokolatlanul  korai
halálozások száma –elsősorban az egészségre káros szokások elterjedésével,  az egészséget
nagyban károsító életmóddal.  Egyértelműen kimutatható,  hogy a fiatalkori  mozgásszegény
életvitel, inaktivitás és egészségtelen táplálkozás szorosan összefügg mindezzel. Felmérések
igazolják,  hogy  a  magyar  gyermekek  egészségi  állapota  meglehetősen  kedvezőtlen  és
aggasztó,  hiányoznak  az  egészséges  életmód  kialakításához  szükséges  készségek
elsajátításának feltételrendszere. Nem véletlen, hogy a tanköteles gyermekek közel 50-60 %-a
tartásgyenge,  vagy már valamilyen testi  deformitás  szenvedő  alanya.  A gondokat  tovább
fokozza  az  a  tény  is,  hogy mostanra  már  minden  harmadik  (!)  diák  átlagosan  10  %-nyi
túlsúllyal rendelkezik. Nagyon magas a felmentett, a könnyített s a gyógytestnevelésre szoruló
tanulók száma is.

Iskolánk tanulói számára a mindennapi testedzést a következő foglalkozások biztosítják:



-1-4.évfolyam: 
Heti 3 testnevelés óra+ kötelezően választandó az alábbi edzések közül kettő: atlétika, úszás,
tömegsport, gyógytorna
-5-8.évfolyam:
Heti 3 testnevelés óra+ kötelezően választandó az alábbi edzések közül kettő: atlétika, úszás,
tömegsport, gyógytorna

Minden nap 30 perces játékos egészségfejlesztő testmozgást  tartunk a napközi  idejében,  a
tanítási órákat követő 1 órán belül, ha a lehetőség engedi, akkor a szabad levegőn.

- A  sportolás,  testnevelés  helyei:  tornaszoba,  játékudvar,  iskolaudvar,  hetente
egyszer vesszük igénybe a bonyhádi atlétika csarnokot

Az  1-8.  évfolyamon  a  testnevelés  órák  keretében  oldjuk  meg  a  könnyített  testnevelési
feladatokat. A gyógytestnevelés órákat szakképzett gyógytestnevelő tartja a szakorvos által
kiszűrt tanulóknak.
A  2016/2017-es  tanévtől  a  Kapronczai  Művészeti  Iskola  térítésmentesen  biztosítja  1-
6.évfolyamig a művészeti képzést, amely tanórák beleszámítanak a heti 5 testnevelés órába.

Természetesen  az  iskola  együttműködik  a  különböző  városi  sportegyesületekkel,  és
támogatjuk,  hogy minél  több diákunk sportoljon versenyszerűen ezekben.  A mindennapos
testnevelés a diák-sporttevékenységgel, a tömegsporttal, a szabadidős sportfoglalkozásokkal,
a  sportegyesületbeli  edzésekkel  és  az  öntevékeny  testedzéssel  együttesen  alkot  egységes
rendszert az egészséges nemzedék felnevelése érdekében.

2.7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai

Amennyiben  a  tantárgyfelosztás  lehetővé  teszi,  biztosítjuk  a  többség  által  megjelölt
pedagógust  a  kurzus  vezetésére.  A  választásukat  a  tanulók  és  a  szülők  aláírásukkal
megerősítik,  és  tudomásul  veszik,  hogy  az  értékelés,  a  mulasztás,  továbbá  a  magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

2.8.Projektoktatás, pedagógiai projekt

Valamely  összetett,  komplex,  gyakran  a  mindennapi  életből  származó  téma;  a
témafeldolgozáshoz  kapcsolódó  célok,  feladatok  meghatározása,  a  munkamenet  és  az
eredmények megtervezése; az eredmények bemutatása. A projektmódszer egy sajátos tanulási
egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma
megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a
feltárása,  amely  a  való  világban  az  adott  problémához  organikusan  kapcsolódik.  Minden
projekt végtelen és egyedi, hiszen a problémák nem elvontan jelennek meg, hanem a gazdag
valóságukban.  Nincs  két  egyforma projekt,  hiszen  más  környezetben,  más  gyerekek,  más
tanárok dolgoznak rajta. A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli.
A tervezés két fő szinten kell történjen: Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során
meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint
az egyes projektek  megtervezését  jelenti,  amelyhez  a  tanári  motiváció  és segítség tudatos
jelenléte szükséges. Lényeges vonása, hogy megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete,
az  eltérő  képességek  egyenértékű  szerephez  jutnak  a  közösen  választott  feladat  közös
megoldásában. Kooperativitása a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése



mellett  valósul  meg,  a  tanár  irányító  szerepe  az  együttműködésben  szinte  észrevétlenül
működik, a közös tervezésben, cselekvésben és ellenőrzésben érvényesül.
A  végrehajtandó  feladat  sokszínűsége  biztosítja  a  közös  alkotáshoz  való  hozzájárulás
sokféleségét. Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a
korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.
A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, falain,
élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalataira épít.

2.9.A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

-  kulcskompetenciák  megalapozása,  megszilárdítása  az  1–6.  évfolyamon,  folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain;
-  a  tanulók  tanulási  nehézségeinek  feltárása,  problémái  megoldásának  segítése  az  iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
-  a  tanulási  esélyegyenlőség  eredményes  segítésének  egyik  alapvető  feltétele  a  tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása;
-  a  tanulók  önmagukhoz  és  másokhoz  viszonyított  kiemelkedő  teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek  feltárása,  fejlesztése  a  tanórákon,  más  iskolai  foglalkozásokon  és  e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési- értékelési
eljárások alkalmazása.

2.10. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.10.1. A tanulók értékelése

Az elsőtől negyedik évfolyam félévéig – félévkor és év végén, szöveges értékelést adunk
a tanulók magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről. 
Negyedik évfolyam félévétől  az évközi érdemjegyek alapján osztályzattal értékeljük a
tanulók munkáját.
5-8.  évfolyamon az  évközi  érdemjegyek  alapján  félévkor  és  év  végén  osztályzattal
értékeljük a tanulók munkáját. Az értékelés 5 fokozatú skálán történik:

A tanuló tudása:
Jeles (5), A tanuló  a  helyi  tanterv  követelményeit  megbízhatóan  elsajátította,  tudását

alkalmazni is képes,
Jó (4), Kevés  hibával  elsajátította  a  helyi  tanterv  követelményeit.  Kisebb

bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását.
Közepes (3), A  helyi  tanterv  követelményeit  pontatlanul,  esetenként  felszínesen  és  több

hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását
Elégséges (2) A helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz szükséges ismereteit

sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladatvégzésre.
Elégtelen (1) A helyi  tanterv követelményeinek minimum szintjét  sem sajátította  el,  nem

rendelkezik  a  továbbhaladáshoz  feltétlenül  szükséges  ismeretekkel,  nevelői
segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre

A félévi  tanulmányi  értesítőben az év végi bizonyítványban is  szereplő tantárgyakból  az
alábbi táblázat szerint minősítjük a tanulókat:



1. Az  évközi  érdemjegyszerzés  módjai  és  a  félévi  és  az  év  végi  osztályozásnál
figyelembe vehető súlyozó tényezők:

A figyelembe vehető súlyozó tényező
- szóbeli felelet egy óra anyagából 1
-  témazáró  dolgozat
- egyéb írásbeli felmérés

2
1

 Óraközi munka 1
 Versenyen való eredményes részvétel 2
 Önálló kiselőadás 1
Házi feladat 1
 Kisjegyekből szerzett érdemjegy 1

2. Az egész éves tanórai ellenőrzés nagy jelentőségű. A szaktanár így látja a folyamatos
előrehaladást,  az  esetleges  nehézségeket.  A  tantárgyi  értékelés  csak  a  tantervi
követelmények teljesítésére  vonatkozhat  -  tehát  a  tanuló  magatartását  nem szabad
figyelembe  venni  -,  nem lehet  megbélyegző,  legyen  előremutató  és  ösztönző.  Az
értékelés  szempontjait  a  tanulónak  jogában  áll  megismerni,  kérésére  a  nevelőnek
kötelessége  megindokolni  döntését.  A  tanuló  tanórai  munkáját  az  óra  végén
érdemjeggyel  értékelheti  a  nevelő.  Ekkor  figyelembe  veheti  a  tanuló  tanórán
tanúsított  aktivitását,  írásbeli-  és  szóbeli  megnyilvánulásait,  az  órai  munkát
befolyásoló megnyilvánulásait. Az érdemjegyet röviden meg kell indokolni.

3. Osztályzatot legalább 4 érdemjegy alapján adhatunk. Abban az esetben, ha az év végi
(félévi) osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év (félév) közben
adott  érdemjegyek  súlyozott  átlagától,  a  nevelőtestület  felhívja  az  érdekelt
pedagógust, hogy adjon tájékoztatást  ennek okáról, és indokolt  esetben változtassa
meg  döntését.  Az  átlagszámításnál  nem  a  matematikai  átlag  érvényesül
automatikusan. A plusz 0,5 – 0,7–es tartományban a nevelőnek mérlegelési jogköre
van, (figyelembe veheti  pl.  a tanórai aktivitást,  a házi feladatok rendszerességét,  a
munkafüzetek esztétikumát, a tanuló önmagához mért fejlődését.)

4.  Az értékelésnél használt dokumentumok:

Évfolyam Félévkor Tanév végén
1.-4. osztályban Tájékoztató füzet, napló Tájékoztató füzet, napló

bizonyítvány, törzslap
5-8. osztályban Tájékoztató füzet /ellenőrző /,

napló
Napló, bizonyítvány,
törzslap



Az érdemjegy (osztályzatok) osztálykönyvi bejegyzésének formái:

Piros tintával:
                         - A kétszeres súlyozású érdemjegyek
                         - tanév végi osztályzatok
Kék tintával: 
                         - szóbeli feleletek 
                         - írásbeli feleletek
                         - félévi osztályzatok
Zöld tintával: 
                         - gyűjtőmunka, szorgalmi feladatok, kiselőadások, órai munka
                         - füzetek rendje, külalak

A tanulói értékelés fajtái:

 Nyomon követő értékelés (mérés): 
Az adott osztály önmagához viszonyított teljesítményének nyomon követése, a fejlődés
minőségének és ütemének regisztrálása. 

 Diagnosztikus értékelések: 
A pedagógiai folyamatok (a tanulási folyamat) kezdetén. Célja a hiányosságok feltárása,
a pótlás lehetőségeinek a megmutatása.

 Formatív (segítő, formáló) értékelés:
Az  alapkészségek  mélységének  a  megismerése,  a  következő  időszak  fejlesztési
feladatainak megtervezése; „mit tudunk, hol tartunk, hova fejlődtünk…”. Követelmény,
hogy sok tudáselemre kiterjedő, gyakori és konkrét legyen.

 Szummatív (lezáró, összegző, minősítő) értékelés:
Egy-egy  tanulási  szakasz  befejezésekor  (tantárgyi  tudás,  képességfejlődés,  gyakorlati
alkalmazás, attitűdök változása):
A  negyedik  évfolyam  végén  alapkészségek  megismerésével  javaslat  a  tanulók
továbbhaladásához. (nívó csoportba sorolás)
A nyolcadik  évfolyam végén a helyi  tanterv  által  meghatározott  tananyag elsajátítása
szintjének meghatározása, konzekvenciák levonása.

 Önértékelés

Az iskolai oktató-nevelő munka ellenőrzése és értékelése során a tanulói teljesítmények
mérésekor  kimenet-szabályozás  elvét  érvényesítjük.  A  helyi  mérések  rendszere  a
Közoktatási  Törvény és a NAT, valamint  az erre épülő Helyi tanterv követelményein
alapszik.  A  tanítás-tanulás  folyamatában  az  értékelés  célját  tekintve  diagnosztizáló,
formatív / közbülső / és szummatív / összegző /  felméréseket  végzünk. A viszonyítás
szempontjából  a 4.  6. és 8. osztály végén kritériumra - a tantervi  követelményekre -,
máskor pedig normára irányuló jelleggel vizsgáljuk a tanulók tudását.  

A felméréseket  az  egyéni  tanulói  teljesítmények  jobb megállapíthatósága  és  a
hiányosságok vagy fejlődés egyértelmű kimutathatósága érdekében a következő oldalon
szereplő  minta-értékelő  lap segítségével  dokumentáljuk.  (A mérés-értékelés  az  utóbbi



években kiemelt területté vált az oktatásban, ezért szükséges, hogy a tanárok tisztában
legyenek a mérésmetodika,  a feladatlap-készítés alapjaival.  El kell  érni, hogy minden
pedagógus  rendelkezzen  megfelelő  számítástechnikai  ismeretekkel,  tudja  használni  az
internetet, a korszerű audiovizuális eszközöket.)
 A tanulók munkájának egységes értékelése érdekében az írásbeli  dolgozatok,  tesztek
értékelésekor  az  elért  pontszám  érdemjegyre  történő  átváltását  a  következő  arányok
alapján végezzük:

Teljesítmény: Érdemjegy:
0- 33 % Elégtelen (1)
34- 50% Elégséges (2)
51-75% Közepes (3)
76-90% Jó (4)
91-100% Jeles (5)

Készségszintű  tudás  vizsgálatánál  az  alábbi  táblázat  értékei  az  irányadóak:

Teljesítmény: Érdemjegy:
A B
0- 50 % 0- 60 % Elégtelen (1)
51- 65% 61- 75% Elégséges (2)
66-80% 76-85% Közepes (3)
81-95% 86-95% Jó (4)
96-100% 96-100% Jeles (5)

Természetesen a teljesítményhatárok közelében a szaktanárnak mérlegelési  lehetősége van.
Az is lehetséges, hogy a javításkor szóbeli kiegészítő kérdést tesz fel, és ennek alapján dönt az
érdemjegyről.

2.10.2.A szóbeli számonkérés követelményei és formái

1. Az első évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor –
szöveges minősítéssel kell kifejezni a tanuló teljesítményét.

2. Az  osztályzásnál  -  a  fejlődési  tendenciát  is  figyelembe  véve  -  a  megszerzett
érdemjegyek  átlagából  kell  kiindulni.  Az  érdemjegyek  nem  egyenértékűek,
súlyozásuk az érdemjegyszerzés módjától is függ.

3.  A tanulók munkájának folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy
témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie a tanóra
keretében. 

4. A számonkérés, lehetőleg ne haladja meg az 5 percet. 

5. A számonkérés az előző órai tananyagra korlátozódik. Az ismétlő kérdés nem tudása,
az érdemjegyet értékét egy egész jeggyel ronthatja le. 

6. A számonkérést rövid önértékelés, értékelés, indoklás kövessen! 



7. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját legalább
havonta  legalább  egy  érdemjeggyel  értékeljük.  Ez  alól  kivételt  képeznek  azok  a
tantárgyak,  amelyeknek  az  oktatása  két  tanítási  héten  /  cikluson  /  belül  csak  egy
tanórában  történik.  E  tantárgyakból  kéthavonta  kell  érdemjeggyel  értékelni  a
tanulókat. 

8. Arra  is  figyelni  kell,  hogy felelésre  mind írásban,  mind pedig  szóban is  kapjanak
lehetőséget a tanulók. 

9. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az ellenőrzőben tájékoztatjuk. 

10. Az érdemjegyeket  a szaktanár írja be. A felelő az ellenőrzőjét  és füzetét  vigye ki
feleléskor!

11.  Az  osztályfőnök  legalább  kéthavonta  ellenőrzi  az  ellenőrző  bejegyzéseit  és
gondoskodik az esetleges hiányosságok pótlásáról. 

12. Félévkor  a  szaktanár  –  indoklással  –  érdemjeggyel  is  értékelheti  a  tanulók  órai
aktivitását, szorgalmát, füzetének (munkatankönyvének) vezetését.

13. Az ön-és csoportértékelés szerepét fokozatosan be kell építeni, illetve hangsúlyozni
az iskola értékelési gyakorlatában. A beszámítás módját, súlyát a tantestületnek kell
konszenzus alapján kidolgoznia

2.10.3.  A  magatartás  és  a  szorgalom  értékelésének  és  minősítésének  követelményei

1. A félévi tanulmányi értesítőben, az év végi bizonyítványban a tanuló magatartását és
szorgalmat az alábbi táblázat szerint minősítjük:

Magatartás Szorgalom
Példás (5), példás (5)
Jó (4), jó (4),
Változó (3) változó (3)
Rossz (2), hanyag (2)

2. A  tanulók  magatartását  és  szorgalmát  az  osztályfőnök  minden  hónap  végén  az
osztálynaplóba beírt osztályzattal értékeli. A szorgalom és magatartás év félévi és év
végi  osztályzatára  az osztályfőnök tesz javaslatot.  A javaslatokról  a  nevelőtestület
dönt a félévi és év végi osztályozó értekezleteken.

3. A  nevelőtestület  félévkor  és  év  végén  osztályozó  értekezletet  tart.  Ezen  az
osztályfőnök  javaslata  alapján  dönt  a  tanuló  magatartásának  és  szorgalmának
minősítéséről, valamint a tanuló magasabb osztályba lépéséről. 

4. A magatartás minősítésekor az alábbiak szerint értékelünk:

Példás   magatartású   az a tanuló, aki:



 a  közösség  alakítását,  fejlődését  munkájával,  jó  kezdeményezéseivel,  véleményével,
valamint viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi,

 szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne,
 a Házirendet betartja, társait is erre ösztönzi,
 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó és udvarias,
 fegyelmezett, pontos és segítőkész.

Jó   magatartású az a tanuló, aki  
 részt  vesz  a  közösségi  életben,  a  rábízott  feladatokat  elvégzi,  iskolai  és  iskolán  kívüli

viselkedése ellen általában nincs kifogás,
 a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja,
 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó és udvarias,
 fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos.

Változó   magatartású az, aki  
 a  közösségi  munkában  csak  vonakodva  vesz  részt,  alakítására  nincs  befolyással,

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni,
 a Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt figyelmeztetésre tartja be,
 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem mindig tisztelettudó és udvarias,
 társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít,
 fegyelme ingadozó, munkája sokszor pontatlan.

Rossz   magatartású az a tanuló, aki  
 magatartásával  a közösség fejlődését  hátráltatja,  iskolai  és iskolán kívüli  viselkedésével

rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be,
 közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek,
 a Házirendet ismételt figyelmeztetések ellenére sem tartja be,
 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen és udvariatlan,
 fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik.

5. A  szorgalom  minősítésekor  figyelembe  lehet  venni  a  tanuló  életkörülményeit  és
képességeit

Példá  s szorgalmú az a tanuló, aki  
 igényli tudása bővítését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját,
 munkavégzése pontos, megbízható, minden tantárgyban elvégzi feladatait,
 önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres és igen jó,
 kötelességtudata  magas  fokú,  munkatempója  állandó,  lankadatlan,  mindig  felkészült,

figyel, érdeklődik,
 érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed, 
 egyes tárgyakban a tananyagon felül is produkál
 kooperatív tevékenységek során aktív, együttműködő, kezdeményező

Jó   szorgalmú az, aki  
 figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, megbízhatóan dolgozik,
 ösztönző hatásokra jól reagál, ellenőrzi önmagát, hiányosságait pótolja,
 az órákra rendszeresen felkészül, de elmélyült érdeklődést nem mutat,
 érdeklődése megmarad az előírt tananyag keretein belül.



Változó   szorgalmú az, aki  
 munkájában ingadozó,  sokszor megbízhatatlan,  időszakonként dolgozik csak,  máskor

figyelmetlen, pontatlan,
 önállótlan, csak utasításra kezd el dolgozni, nem ellenőrzi önmagát,
 szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire.

Hanyag   szorgalmú az a tanuló, aki  
 figyelmetlenül dolgozik, általában megbízhatatlan, feladatait nem végzi el,
 nem hajlandó komoly erőfeszítésre, munkavégzésre,
 nem törődik kötelességeivel,
 érdektelenség, a megfelelés iránti közöny jellemzi.
 A tanulmányi,  magatartási  és  szorgalmi  követelményeket  kiemelkedően  teljesítő,  az

iskola  hírnevét  tanulmányi,  sport,  kulturális  vagy  diákmozgalmi  tevékenységével
erősítő tanulókat jutalomban részesítjük.

A magatartás és szorgalom érdemjegyek feltételei:

Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (3)

1. Aktivitás, példamutatás Igen  jó,
nagyfokú

Közepes Gyenge Negatív  vagy
romboló

2. A  közösségi  célokkal
azonosul?  A  közösség
érdekeit figyelembe veszi?

Igen Ellene  nem
vét

Ingadozó Szemben áll

3.  A  munkában  való
részvétel

Élen jár Aktívan  részt
vesz

Alkalmanként
részt vesz

Érdektelen

4. Hatása a közösségre Pozitív Nincs Nem árt Negatív
5. Társaival törődik? Önzetlen,

segítőkész
Segítőkész Ingadozó Közömbös

6. A Házirend betartása Betartja,  arra
ösztönöz

Betartja Részben  tartja
be

Sokat  vét
ellene

7. Viselkedés, hangnem Kifogástalan Kívánnivalót
hagy  maga
után

Udvariatlan,
nyegle

Durva,
goromba

8. Fegyelmezettség Nagyfokú Megfelelő Gyenge Elégtelen

Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2)

1. Tanulmányi munkája Igényes Figyelmes Ingadozó Hanyag
2. Munkavégzése Kitartó,

pontos,
megbízható

Rendszeres Rendszertelen Megbízhatatla
n

3. Önálló munkavégzés Mindent
elvégez

Ösztönzésre
dolgozik

Önállótlan Feladatait nem
végzi el

4. Többféle  feladatot Igen Keveset Ritkán Nem



vállal?
5. Munkabeosztás,
önellenőrzés

Igen jó Jó Közepes Gyenge  vagy
nincs

6. Tanórán  kívüli
információk felhasználása

Igen  sokszor
rendszeresen

Előfordul Ritkán Egyáltalán
nem

2.10.4. A szöveges értékelés

A 2010.évi LXXI.törvény alapján’’ Az első évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a
második évfolyamon félévkor – szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan,
jól, vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.’’
1. A szöveges értékelés célja:  

 A pedagógusok jobban figyeljenek a tanítási-tanulási folyamatra!
 Tudják pontosan, hogy mely gyerekek igényelnek támogatást!
 A szülők többet tudjanak meg gyermekük fejlődéséről!

2. Az értékelés során a következő pedagógiai alapelveket alkalmazzuk:  

 Szorongásmentes iskola kialakítása.
 Egyéni különbségek tisztelete, elfogadása.
 A gyermekek alapos, részletes megismerése.
 A tanulás öröm forrása legyen!
 A tanulás lehetőség szerint cselekvéses felfedeztetés legyen!
 Differenciált tanulásszervezés, nevelés.

3. Az értékelés funkciói:  

 Formáló
 Motiváló
 Irányt adó
 A tanulót a saját teljesítményéhez viszonyítsuk!
 Adjunk folyamatos visszajelzést a végzett munkáról!
 Határozzuk  meg  a  tanuló  helyét  az  elvárt,  követelményekhez  megfogalmazott

ismeretekhez és képességekhez mérten!

4. Az értékelés típusai:  

 Diagnosztikus (helyzetfeltáró)
 Formatív (fejlesztő)
 Szummatív (összegző, minősítő)
 Tanulói önértékelés

5. Milyen legyen az értékelés?  

 Ne minősítsen; a fejlődés állapotáról tájékoztasson!
 Azt mutassa meg, hogy az előző szinthez képest (önmagukhoz képest) mennyit

fejlődtek!
 Személyre szóló legyen!



 Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen!
 Folyamatos legyen!
 Az iskolai követelményrendszerre épüljön!
 Legyen  tárgyszerű!  (mik  az  erős  pontok,  melyek  a  gyengeségek,  hogyan

lehetséges a javítás)

6. Mikor jó az értékelés?  

 Ha árnyaltan fejezi ki a tanulói teljesítményt.
 Ha a személyiséget fejleszti.
 Ha irányt, távlatot tud mutatni a tanulónak a továbblépéshez.
 Ha megerősíti benne azt, amit jól csinál.

8.    Hogyan történjen az értékelés?

 Évente kétszer (félévkor és év végén)
 Szóban folyamatosan,  írásban feljegyzésként,  majd  félévkor  és  év végén írásos

értékelésként.

9. Az értékelés formái:

 Központi nyomtatványok segítségével.
 A helyi tantervben megtervezett saját nyomtatványokkal.

2.10.5. Az írásbeli beszámoltatások formái

1. A tantárgyi helyzetkép megállapításához, az aktuális és egyénre szabott kis lépés
megtervezéséhez  a  témazárók  -  a  tematikus  tervezését  természetes
követelménynek  tekintve -  tapasztalataira  kell  építenünk.  Ezek  összeállítása  a
pedagógusok  szakmai  felelőssége.  Javaslatunk  az,  hogy  központi,  pontozási
útmutatóval  is  ellátott  feladatlapokat  alkalmazzunk.  A nevelő  által  összeállított
feladatlap pontrendszerét úgy kell kialakítani, hogy a minimum követelményszint
elérje a 33 %-ot. 1 pont eltérés esetén kapjon a tanuló kiegészítő kérdést! 

2. Folyamatos feladatunk, hogy az év végi és a szakaszzáró felmérőlapok lehetőleg
standardizáltak legyenek. Az eredményekre alapozott korrekciós munkát, illetve a
folyamatos ismétlés elosztását, konkretizálását a tanmenetben tervezzük meg. Az
időzavar elkerülése végett a tantárgyi óraszámok figyelembevételével, a tananyag
előzetes és folyamatos szelektálásával és súlypontozásával az év végi rendszerező
ismétlésre egy megfelelő időkeretet tervezünk.

3. A házi rendben foglaltak alapján a tanulónak joga van megismernie a témazáró
dolgozat időpontját, annak megírása előtt legalább 2 tanórával. 

4. Joga van ahhoz is, hogy megismerje a dolgozat az eredményét legkésőbb annak
megírását  követően  legalább  a  2.  tanórán.  Elégtelen  szóbeli,  vagy  írásbeli
eredmény után javítási lehetőséget kérhet a tanuló. Az időben érkezett kérést nem
utasítható vissza a nevelő. 

5. A  javítási  lehetőség  dolgozat  esetén  a  teljes  tanórára  és  az  azt  követő
anyagrészekre vonatkoznak. 

6. Egy  nap  csak  két  témazáró  dolgozat  írására  kerülhet  sor,  a  harmadik  ellen  a
tanulók tiltakozhatnak, és visszautasíthatják annak megírását.



7. A nevelő köteles pontozási rendszert használni. A feladatoknál meg kell határoznia
a tudáselemek számát, az azokért kapható pontot; a dolgozat végén az összesített
pontszámot, százalékkal kiszámítva. (A pontozás a feladatok súlyozását is jelzi a
tanulóknak!) Témazáró dolgozat után összesítő értékelő lapot kell kitölteni, melyet
a tanuló dolgozatának értékeléséhez használhatunk fel.

8. Az esszé  jellegű  dolgozatok végén pár  soros  szöveges  értékeléssel  indokolja  a
nevelő  az  érdemjegy  értékét,  az  esetleges  hiányosságokat  is  megjelölve.
(Kulcsszavak- és fogalmak előre tervezettek legyenek) 

9. A témazáró dolgozat piros jegy, mely kétszeres súlyozású. 
10. Az előző órai ismeretekből írt dolgozat érdemjegye a szóbeli beszámoló értékével

azonos, tehát kék jegy. 
11. A tanórán  kívüli  dolgozat  megírásáról  a  tanuló  dönthet,  de  ezt  a  dolgozatot  is

érdemjeggyel kell értékelni, és be kell írni a naplóba.

Az  itt  felsorolt  jogok  és  kötelezettségek  egyformán  vonatkoznak  a  nevelőkre  és  a
tanulókra. Az anyagot minden nevelő kapja meg, a tanulókkal részletesen ismertessék az
osztályfőnökök. A szabályok be nem tartása érvénytelenséget eredményez!

2.10.6. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli           és szóbeli 
feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1. A tanuló  házi  feladatát  azon anyag képezi,  melyet  az adott  tanórán bemutatás,
előzetes megbeszélés kísért.

2. A házi feladat célja a tanult ismeretek otthoni elmélyítése.
3. A  tartalma  lehet  írásbeli  és  szóbeli  is.  A  nevelő  pontosan  határozza  meg  az

oldalszámot, a feladatot. Erre jusson idő a tanóra végén!
4. Vigyázzunk arra, hogy a feladatok mennyisége és minősége olyan legyen, hogy a

tanulók egyéni munkával ésszerű időn belül elvégezhessék. A jobban terhelhető
tehetségesebb  gyerekek részére  adhatunk új  összefüggéseket  feltáró  ill.  igénylő
problémákat is. 

5. Az egyes tantárgyak írásbeli feladata ne haladja meg a 10-15 percet.
6. A  házi  feladat  adásakor  a  nevelő  differenciálással  segíti,  hogy  a  különböző

képességű tanulók is sikerélményhez juthassanak.

2.11.  A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei

- Azt  a  tanulót,  aki  példamutató  magatartást  tanúsít
vagy képességeihez mérten folyamatosan jó eredményt ér el,  osztálya,  illetve az egész
iskolai közösség érdekében kimagasló közösségi munkát végez, vagy az iskolai és iskolán
kívüli  versenyeken  eredményesen  vesz  részt,  vagy bármely  más  módon hozzájárul  az
iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti.

A  fokozatok bejegyzésére az ellenőrzőbe a jutalmat adó nevelő jogosult.
A  tanulmányi,  sport,  művészetoktatás,  magatartás  és  szorgalom  terén  a  követelményeket
kiemelkedően teljesítő, az intézmény hírnevét erősítő tanulók jutalomban részesülnek.
A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható az osztályon, iskolán belül kiemelkedő
tanulmányi eredmény, a különböző szintű tanulmányi versenyeken elért jó eredmény.



A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható az osztályon, iskolán belül, iskolán kívül végzett
tevékenységgel kapcsolatos kiemelkedő szorgalom.
A  magatartással  kapcsolatban  jutalmazható,  a  követendő,  helyes,  példamutató  közösségi
magatartás.
A  sportteljesítménnyel  kapcsolatban  jutalmazható  az  iskolán  belüli  és  kívüli  kiemelkedő
sporteredmény,  illetve  tevékenység,  különböző  szintű  találkozókon,  versenyeken  elért  jó
eredmény.
A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belül, illetve az iskolához
kapcsolódóan az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató,
kiemelkedő kulturális élet területén elért eredmény, illetve tevékenység.
A  közösségi  tevékenységgel  kapcsolatosan  jutalmazható  az  osztályon,  iskolán  belül
kiemelkedő  közösségi  tevékenység,  valamint  az  iskolán  kívül,  de  az  iskola  nevéhez
kapcsolódóan annak jó hírnevét ápoló, növelő, kiemelkedő közösségi tevékenység.
A  jutalmazás  történhet  egyénileg-tanulónként.,  illetve  csoportosan-adott  közösség-,  illetve
osztály számára.

A tanulók jutalmazásának formái:
- szóbeli dicséret-valamely tanulói közösség előtt nyilvánosan
-  írásbeli  dicséret-oklevél  átadással,  és/vagy  a  tájékoztató  füzetbe,  ellenőrzőbe,  illetve
bizonyítványba történő bejegyzéssel
- tárgyi jutalom-tanévzáró ünnepélyen
-egyéb-pl. utazás, táborozás anyagi támogatása stb.

A jutalmazások fokozatai:
- szaktanári írásbeli dicséret
- osztályfőnöki írásbeli dicséret
- igazgatói írásbeli dicséret
- nevelőtestületi írásbeli dicséret

A tanulók jutalmazásának kategóriái versenyeken elért eredményekért:

Városi, kis iskolák közötti versenyeken:
Részvételért-tantárgyi ötös
1-3 helyezésért –szaktanári dicséret

Megyei versenyeken:
Részvételért- szaktanári dicséret
1-3 helyezésért-osztályfőnöki dicséret

Országos versenyeken:
Részvételért- osztályfőnöki dicséret
1-15 helyezésért igazgatói dicséret

A magatartás és szorgalom félévi és év végi értékelése:
Az elismerés és jutalmazás fokozatai:
1. A tanuló év közbeni tanulmányi eredményét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök
havonta értékeli és az ellenőrzőben / tájékoztató füzetben, írásbeli dicséretben részesíti azt a
tanulót, aki kiemelkedően jó, egyenletes tanulmányi munkát végzett, illetőleg szorgalmával
vagy  magatartásával  kitűnt  társai  közül.  Szaktanári  vagy  osztályfőnöki  dicséretben



részesíthető az a tanuló is, aki az előző havi értékeléshez képest lényegesen javított; tanulmá-
nyi eredménye vagy szorgalma kedvező módon változott meg.
2. Legalább 2 szaktanár és az osztályfőnök javaslata  alapján igazgatói  írásbeli  dicséretben
részesíthető  tanév  közben  az  a  tanuló,  aki  hosszabb  időn keresztül  kitűnt  társai  közül  jó
tanulmányi eredményével, példás magatartásával.
3.  Írásbeli  osztályfőnöki  dicséretben kell  részesíteni  azt  a tanulót,  aki félévi vagy év végi
bizonyítványában 4, 51 vagy e fölötti eredményt ért el.
4. Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki félévkor vagy év végén jeles eredményt ért
el.
5.  Igazgatói  dicsérő  oklevelet  és  könyvjutalmat  kap  az  a  tanuló,  aki  kitűnő  tanulmányi
eredménnyel végzi az évfolyamot.
6. Nevelőtestületi dicséretben, oklevélben és könyv-, illetve tárgyjutalomban kell részesíteni
azt  a  tanulót,  aki  több évfolyamon keresztül  példamutató  magatartást  tanúsított  és  kitűnő
tanulmányi eredményt ért el. A nevelőtestületi dicséretet be kell vezetni a bizonyítványba és
az anyakönyvbe is. Az a kitűnő tanuló,  aki félévkor vagy év végén 3 vagy több tantárgyi
dicséretet kapott, általános nevelőtestületi dicséretben részesül.
7. Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói vagy nevelőtestületi dicséretben részesíthetők azok a
tanulók is, akik:
oaz iskolai tanulmányi versenyeken eredményesen szerepeltek,
oaz  iskolán  kívül  szervezett  tanulmányi  versenyen,  sportvetélkedőn,  kulturális

vagy  művészeti  versenyen  eredményesen  szerepeltek  (az  1-3.  helyezettek  igazgatói
dicséretben részesülnek,  az ellenőrzők összeszedéséről  a  versenyre  felkészítő  nevelő
gondoskodik) 

oakik kiemelkedően jó közösségi munkát végeztek,
oakik példamutató magatartásukkal tűntek ki a tanulóközösségben.

A  konkrét  esetek  elbírálása  az  érintettek  bevonásával  értelemszerűen  történik.

8.  A nevelőtestület  csoportos  jutalmazás  keretében pénzbeli  jutalmat  adományozhat  egyes
osztályoknak csoportoknak,  amennyiben közös tevékenységükkel  kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak. Ilyen elismerésben részesíthető az osztályközösség, amelyik a tanítási év végén az
iskolai tanulmányi - és közösségi versenyben az első helyezést érte el. A pénzbeli támogatás
összegét az iskola igazgatója, vagy pl. a támogatást nyújtó alapítvány kuratóriuma határozza
meg. A megjutalmazott közösség a támogatás összegét csoportos programokra, tanulmányi
kirándulásra használhatja fel.
A jutalmazás történhet:

o az osztály előtt,
o az iskola egész közössége előtt,
o tanévzáró ünnepélyen.

A dicséretben részesített tanuló könyvet, ajándékutalványt vagy egyéb pénzben is kifejezhető
jutalmat is kaphat, ha erre a pénzügyi források rendelkezésre állnak. Amennyiben a tanuló
magatartása  rossz,  az  iskola  nyilvánossága  előtt  nem  veheti  át  jutalmát.  

   A tanulók büntetése  

Azt a tanulót, aki a házirend előírásait megszegi büntetésben kell részesíteni.
Az iskolai büntetések formái:

- Nevelői  /  szaktanári  figyelmeztetés  /  megrovás
( 3 szaktanári figyelmeztetés után már csak magasabb
fokozat adható!)



- Osztályfőnöki figyelmeztetés / megrovás
- Igazgatói figyelmeztetés / megrovás
- Nevelőtestületi figyelmeztetés / megrovás
- Eltiltás nem kötelező foglalkozás, illetve rendezvény

látogatásától vagy programon való részvételtől. 
- Fegyelmi eljárás, tárgyalás

Az utolsó az előzőkkel együtt is kiszabható. Minden fegyelemi probléma rövid leírását és
a büntetés kiszabását a szülő tájékoztatására az ellenőrzőben, valamint megőrzése végett a
naplóban  kell  dokumentálni.  Erről  az  osztályfőnöknek  kötelessége  gondoskodni.  Ha a
tanuló kötelességeit súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást indítható ellene. A fegyelmi
eljárás megindításáról minden érintett meghallgatása után a nevelőtestület dönt. A tanuló
fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni a 2011.évi
CXC. Törvényt a Nemzeti  köznevelésről.  ( 58.§) A tanuló  gondatlan vagy szándékos
károkozása esetén a tanuló szülője kártérítésre  kötelezhető.  A kártérítés  mértékét  a
gazdasági vezető véleménye alapján az igazgató határozza meg.

Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

- agresszió, tanuló, alkalmazott testi-lelki bántalmazása, emberi méltóságának megsértése,

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,

- szándékos károkozás,

-  minden  olyan  cselekmény,  mely  a  büntető  törvénykönyv  alapján  bűncselekménynek
minősül

A  fegyelmi  tárgyalást  az  iskola  Fegyelmi  Bizottsága  folytatja  le,  határozatában  a
következő fegyelmi büntetési formákról dönthet:

- megrovás

- szigorú megrovás

-  Meghatározott  kedvezmények,  juttatások  csökkentése,  illetve  megvonása  (szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható),

-  áthelyezés  más  iskolába,  ha  az  iskola  igazgatója  a  tanuló  átvételéről  a  másik  iskola
igazgatójával megállapodott;

2.12. Nemzetiségi program

1. A Cikói  Általános  Iskola  német  nemzetiségi  nyelvoktató  iskola.  Ennek  megfelelően  a
következő óraszámok szerint oktatja a német nyelvet:

1.-8.  osztályig  heti  5  óra.+  1  hon  és  népismeret

Délutáni,  nem  kötelező  foglalkoztatás  keretében,  a  differenciálás  megkönnyítéseként,
specifikusan nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat tartunk.

3-4. osztályban heti 1,
5-6. osztályban heti 1, 5



7-8. osztályban heti 1, 5 órában.

2.   Helyzetelemzés:  

A községben a II. világháború előtt szinte kizárólag német ajkú emberek éltek nagy kulturális
hagyományokkal.  A kitelepítések után a falut székelyekkel népesítették be.  Ma már 50 éve él
együtt  a  német  és  a  székely  lakosság.  Az  elmúlt  rendszer  politikájának,  a  lakosság
keveredésének / vegyes házasságok / köszönhetően a lakosság nemzetiségi öntudata csökkent,
a meglevő kulturális hagyományok feledésbe merültek.   A tájnyelvet már csak az idősebb
emberek beszélik.  A családokban hiányzó alapokat  pótolja  az iskolában folyó nemzetiségi
oktatás. Ezt a feladatot az oktatási intézmény egyedül nem tudja megvalósítani, szükség van a
felnőtt lakosság, ill. az önkormányzat támogatására is.  Így, a felnőtt lakosságban újraéledő
kisebbségi  tudat  nyomán jött  ismét  létre  a  német kórus.  A tánccsoportokban pedig német
táncokat  is  előadnak.  Az  eddig  végbement  változások  részben  a  kitelepített  őslakosok
újraéledő hazalátogatásainak, segítőkészségének, ill. a politikai változásoknak köszönhetők.  

3.   Az iskolában folyó nemzetiségi oktatás célja:  

 A nemzetiségtudat fejlesztése,
 A magyarországi németek életének, kultúrájának megismerése, megőrzése,
 A német nyelvterületeken élő lakosság hagyományainak, életének megismerése, a tanulók

érdeklődésének felkeltése őseik nyelve iránt,
  A német nyelv alapismereteinek megszerzése, amelyre a további ismeretek építhetők.

4.   A nemzetiségi jelleget erősítő tevékenységek és külsőségek:  

A célok megvalósítása érdekében tevékenységünket három szinten folytatjuk.

a) Tanórai  keretben,   ahol  a  tantervnek  megfelelően  a  nyelvoktatáson  belül  a  nemzetiség
kultúrájának,  hagyományainak  megismertetésére  is  nagy  hangsúlyt  fektetünk.

b) Nem kötelező iskolai foglalkozások keretében  :

 Az iskolai faliújság tükrözi az iskola nemzetiségi jellegét. Cikkekkel, fotókkal tudósítunk
az iskolai, ill. iskolával kapcsolatos eseményekről.

 Évente  -  lehetőleg  a  nemzetiségi  naphoz  kapcsolódva  -  pályázatot  írunk  ki  irodalmi,
honismereti, ill. képzőművészeti témában, az iskola keretein belül.

 Rendszeresen  /  évente  1-2  alkalommal  /  látogatjuk  a  „Deutsche  Bühne” tanulóinknak
szánt előadásait, műsortervüket kitesszük a faliújságra.

 Szorgalmazzuk  a  dautphetali  iskolával  való  kapcsolatot,  a  csereüdüléseket,  a
diáklevelezést.

 Rendszeresen indítjuk az arra rátermett diákokat az alapfokú nyelvvizsgán.
 Az iskolai műsorokon szerepelünk a nemzetiség kultúrájának egy-egy darabjával.
 Évente egyszer megrendezzük a nemzetiségi napot, melyet mindig más-más hagyomány

köré csoportosítunk.
 Szorgalmazzuk a nyári nemzetiségi táborokban való részvételt, lehetőségeinkhez mérten

próbálkozunk saját tábor szervezésével. 
 A könyvtárban kölcsönözhetővé tesszük a német nyelvű folyóiratokat, könyveket.
 Pályázatokkal igyekszünk a könyvtári állományt bővíteni.
 A jó képességű tanulókkal részt veszünk a körzeti, ill. megyei nemzetiségi versenyeken.



 Az iskolában zajló fontosabb eseményekről alkalom adtán rövid tudósítást küldünk a „NZ
Junior”-nak, a testvértelepülés helyi lapjának.

c) községi  szintű  tevékenység:  

 Igény szerint német nyelvű műsorral is szerepelünk a falutévében.
 Részt veszünk a falu által szervezett műsorokon.

5.  A  nemzeti,  etnikai  kisebbségi  iskolai  nevelés  és  oktatás  keretében  a  nemzeti,  etnikai
kisebbségi anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot a német nyelv
és irodalom tantárgyba integrálva évente 37 órában oktatjuk.

6. A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére a
magyar  nyelv  és  kultúra  elsajátítását  a  magyar  nyelv  és  irodalom  órákon  a  tananyag
elsajátíttatásával biztosítjuk.

2.13. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

Alapelve, célja: 

o Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében,
az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. 

o Fejlessze az életvezetési képességeket. 
o Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 
o Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 
o Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 
o Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 
o Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

Területei: 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

o Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 
o Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 
o Öltözködés, 
o Higiénia, tisztálkodás, 
o Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai

és a tanórán kívüli nevelésben, 
o Ésszerű napirend kialakítása. 
o Szűrővizsgálatok: pl. gerinc, szemészet, fogászat, stb. 
o Egészségnevelési nap, verseny szervezése. 

Az egészségnevelés színterei: 

Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

Példamutató iskolai hatás 

 Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása, 
 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 



 Ösztönzés  az  egészséges  életmód  napi  gyakorlattá  tételében:  pl.:
otthoni torna, reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés. 

 Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az
étrend összeállításában való részvétel, 

 Iskolai médiumok "egészség" rovatai. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés
óra, biológia óra, egészségtan modul, családi életre nevelés. 

 "Egészségnapok" 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök 
 Egészségnevelési akciók 
 Előadások, kiállítások 
 Rendszeres,  egészséges  környezetben (pl.:  hegyekben)  végzett  túrák,

kirándu-lások 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

o Testnevelési órákon - a KT. szerint 
o Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 
o Iskolaotthonos,  napközis,  tanuló  szobai  foglalkozásokba  beillesztve,  pontos

terv szerint 
o Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 
o Diáksportkör működtetésével 
o Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: kézilabda, labdarúgás) biz-

tosítva a tanulók szervezett sportolási részvételét 
o Sportversenyek lebonyolítása 
o Családi sportnap szervezése 

Az  iskola  sportköre  bekapcsolódik  -  lehetősége  szerint  -  a  Katolikus  Iskolák  Diák
Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába. 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség
által  kiírt  városi,  megyei,  országos versenyekbe,  a  diákolimpiába,  a  KIDS-versenyekbe,  a
különféle iskolai kupa-küzdelmekbe. 

Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: 

o Játékok 
o Riport 
o Közösségépítés 
o Művészetek 
o Programok 
o Projektek 



Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

o Belső  (iskolai)  résztvevők:  pedagógusok,  hitoktatók,  osztályfőnökök,
iskolaorvos, védőnő. 

o Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési
Tanácsadó, Sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 

2.14. Környezeti nevelés 

Alapelve 

A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

Célja 

A  környezettudatos  magatartás,  a  környezetért  felelős  életvitel  formálása.  Tanít-ványaink
környezeti  erkölcsének,  társadalmi-természeti  felelősségének  megalapozása.  Tanítványaink
alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szoká-sainak, a személyes és
a közös felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a hagyo-mányok védelmére. 

Területei 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

o Környezetkultúra:  művészetek,  kézművesség,  mikrokörnyezet  (iskola,  tante-
rem, iskolaudvar, iskolakert) kialakítása. 

o Környezetvédelem:  hulladékgyűjtés,  növények,  állatok  védelme,  tájvédelem,
energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közleke-dés. 

A környezetei nevelés színterei 

a. Minden tanulót egyformán érintő elemek 

 Példamutató iskolai környezet 
 Tantermek, folyosók, udvar élő sarok kialakítása, 
 Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 
 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 
 Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 
 Szelektív hulladékgyűjtés, 
 Iskolai médiumok "zöld" rovatai. 
 Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 
 Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés. 

b. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 
 Szakkörök, táborok, 
 Környezetvédelmi akciók, 
 Előadások, kiállítások, 
 Természetjáró túrák, 
 Madarak és fák napjának megtartása, 
 A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése, 
 Látogatások a lehetőségekhez mérten múzeumba, állatkertbe, botanikus

kertbe, nemzeti parkba, szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe, 



A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

A környezeti  nevelés  szempontjából  is  jelentősége  van az élményalapú,  tevékenységalapú
módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

o Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 
o Riport (kérdőíves felmérés), 
o Terepgyakorlati  módszerek  (terepgyakorlatok,  térképkészítés,  célzott  megfi-

gyelések, mérések, iskolakert, "iskolazöldítés"), 
o Aktív,  kreatív  munka  (természetvédelmi  munkák,  madárvédelmi  feladatok,

szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás
rendezése, újságkészítése, kutatómunka), 

o Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások
zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

A környezeti nevelésében résztvevők 

o Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok 
o Külső résztvevők:  szakemberek:  környezetvédők,  erdészek,  meteorológusok,

művészek, intézmények 

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet- Helyi tanterv az 1-4.évfolyamon

2. számú melléklet -Helyi tanterv az 5-8.évfolyamon



3. számú  melléklet-  A  német  nemzetiségi  nevelés-oktatás
kerettantervei(német  népismeret  1-4.évfolyam, 5-8.évfolyam, német
nyelv és irodalom 1-4. és 5-8. évfolyam)

4.számú melléklet-Lázár Ervin Program

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola pedagógiai programjának kiegészítése a nemzeti 
identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat alapján:

„A Kormány:



1.egyetért  azzal,  hogy  az  ezeréves  magyar  kultúra  a  jelen  állampolgárainak  és  a  jövő
nemzedékeinek  művelődése,  önkifejezése  és  nemzeti  identitása,  valamint  Magyarország
kulturális  fennmaradása  szempontjától  fundamentális  jelentőségű  érték,  ennél  fogva
kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.

2. az 1. pontban meghatározott kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan létrehozza a Lázár Ervin
Programot, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon
tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a
színházi- tánc- és cirkuszi előadások, komoly zenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Cikó, 2019. december 19.

………………………..
      intézményvezető

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Legitimációs záradék



A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Pedagógiai Programját, valamint annak mellékleteit a
Diákönkormányzat  2020.  év  06  hó  22.  napján  tartott  ülésén  véleményezte,  a  benne
foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.

Kelt: Cikó, 2020. év 06 hó 22. nap. ……………………………………
   Diákönkormányzat képviseletében

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Pedagógiai Programját, valamint annak mellékleteit a
Nevelőtestület  2020. év 06 hó 22. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal
egyetértett és elfogadásra javasolta.

Kelt: Cikó, 2020. év 06 hó 22. nap. ……………………………………
   Nevelőtestület képviseletében

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Pedagógiai Programját, valamint annak mellékleteit a
Szülői  Munkaközösség  2020.  év  06  hó  22.  napján  tartott  ülésén  véleményezte,  a  benne
foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.

Kelt: Cikó, 2020. év 06 hó 22. nap. ……………………………………
   Szülői Munkaközösség képviseletében

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Pedagógiai Programját, valamint annak mellékleteit a
Intézményi  Tanács  2020.  év  06  hó  22.  napján  tartott  ülésén  véleményezte,  a  benne
foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.

Kelt: Cikó, 2020. év 06 hó 22. nap. ……………………………………
   Intézményi Tanács képviseletében

A Cikói Perczel Mór Általános Iskola Pedagógiai Programját, valamint annak mellékleteit a
Tamási Tankerületi Központ 2020. év 06 hó 22. napján tartott ülésén véleményezte, a benne
foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta.

Kelt: Cikó, 2020. év 06 hó 22. nap. ……………………………………
Tamási Tankerületi Központ        
képviseletében
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