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1. Az iskola nevelési programja 

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

 

1.1.1. Pedagógiai alapelveink 

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

Ennek keretében: 

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

• a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

➢ tanuló és tanuló, 

➢ tanuló és nevelő, 

➢ szülő és nevelő, 

➢ nevelő és nevelő  

 között. 

b) Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében: 

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

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

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

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  

• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 

• szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

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

• segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

• szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

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

venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
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• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk 

érdeklődő polgárai, 

• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel, 

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

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

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

• humánus, 

• erkölcsös, 

• fegyelmezett, 

• művelt, 

• kötelességtudó, 

• érdeklődő, nyitott, 

• kreatív, alkotó, 

• becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

• képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

• gyakorlatias, 

• képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

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

• van elképzelése a jövőjét illetően, 

• becsüli a tudást, 

• öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

• ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

• képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

• tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

• képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

• a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

• szereti és érti és értékeli a művészeteket, elsősorban a zenét, az éneket, 

• ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

➢ nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

➢ a természet, a környezet értékeit, 

➢ más népek értékeit, hagyományait, 

➢ az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

• a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

• ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

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

biztosító szabályokat, 

• ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

• viselkedése udvarias, 

• beszéde kulturált, 

• társaival együttműködik, 
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• szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

• képes szeretetet adni és kapni, 

• szereti hazáját,  

• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

• szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

• egészségesen él, 

• szeret sportolni, mozogni, 

• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

 

1.1.2 A nevelő-oktató munka céljai, feladatai 

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

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Ezért fontos, hogy az alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük 

meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat: 

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

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

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

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

kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése). 

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

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és 

létrehozására. 

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

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

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

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi 

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

készség a megegyezésre. 

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

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

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

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

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

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

tiszteletben tartása. 

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

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

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

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 
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Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek és a 

kulcskompetenciák elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a tanórai és tanórán kívüli nevelési 

tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

A kulcskompetenciák mindazok a tudások és képességek, amelyek birtoklása alkalmassá 

teheti az egyént a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal teli, modern világhoz. 

Másrészt aktív szerepvállalásra is alkalmassá teszi a változások befolyásolására.  

A kulcskompetenciák a következők: 

• Anyanyelvi kommunikáció 

• Idegen nyelvi kommunikáció 

• Matematikai kompetencia 

• Természettudományos és technikai kompetencia 

• Digitális kompetencia 

• Szociális és állampolgári kompetencia 

• Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

• Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

• Hatékony, önálló tanulás 

  

 

1.1.3 A nevelőoktató munka eszközei, módszerei, eljárásai 

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

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

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

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző 

módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és   

csoportos minták kiemelése   

a közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

a) Erkölcsi nevelés  

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás 

készségének megalapozása és fejlesztése 

b) Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés  

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

nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A 

hazaszeretet érzésének felébresztése. 

c) Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

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. 

d) Önismeret és társas kultúra fejlesztése  

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

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

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának 

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. 

e) Testi és lelki egészségre nevelés  

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.  

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

helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

f) Családi életre nevelés  

A családban éléshez és a hatékony társas kapcsolati kultúrához szükséges 

gondolkodásmód, értékrend, attitűd közvetítése és a készségek és kompetenciák 

fejlesztése. 

A tanulóknak életkori sajátosságaiknak megfelelően bevezetést kell kapniuk a kapcsolatok, 

kommunikáció, konfliktuskezelés; a család működése; a családi gazdálkodás; a változások 

kezelése; a szexualitás; a veszélyek, devianciák; az önismeret és érzelmi intelligencia; a 

jellem és értékrend témakörök kérdéseibe. 

g) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek sajátos igényeinek, élethelyzetének 

megismerése saját élményű tanuláson keresztül. Az irántuk való szociális érzékenység, 

segítő magatartás kialakítása. 

h) Fenntarthatóság, környezettudatosság  

Az életformák gazdag változatosságának megismerése a természetben és a kultúrában. Az 

erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes használatának elsajátítása. Azon 

gazdasági és társadalmi folyamatok megismerése, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő. Bekapcsolódás a közvetlen és tágabb környezet értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

i) Pályaorientáció  

Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. A 

legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzá vezető 
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utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő 

megismerése. A lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. 

j) Gazdasági és pénzügyi nevelés  

Pozitív attitűd kialakítása az értékteremtő munka, valamint a gazdasági ésszerűség iránt. A 

fogyasztás gazdaságot mozgató szerepének, a saját fogyasztói magatartás jelentőségének, 

felelősségének megértése. Az okos gazdálkodás képességének a kialakítása. A fogyasztási 

javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok közötti eligazodás 

képességének kialakítása, fejlesztése. 

k) Médiatudatosságra nevelés  

A reklámok működésének megismertetésén keresztül felkészítés a kritikus, tudatos 

médiafogyasztói magatartásra. A kritikus gondolkodás fejlesztésével a tanulók azon 

képességének kialakítása, hogy tudjanak értékelve viszonyulni a média által közvetített 

tartalmakhoz. 

l) A tanulás tanítása  

A tanuláshoz való viszony formálása. A tanuláshoz szükséges alapképességek intenzív fej-

lesztése. Helyes tanulási szokások kialakítása. Konkrét tanulási módszerek és technikák el-

sajátíttatása. 

 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel 

➢ a táplálkozás, 

➢ az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

➢ a családi és kortárskapcsolatok,  

➢ a környezet védelme, 

➢ az aktív életmód, a sport, 

➢ a személyes higiénia, 

➢ a szexuális fejlődés 

területén. 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

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

és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon, valamint az egészséghét alkalmával 

valósul meg.  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

• a veszélyhelyzetek felismerése képességének kialakítása,  

• a sürgősségi szemlélet kialakítása, 

• a segélykérő telefonszámokat ismerete, 
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• a segélykéréskor megadandó információk körének ismerete, 

• a baleset alapszintű ellátásának elsajátíttatása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

a) elméleti oktatás 

b) oktatófilmek megtekintése, megbeszélése 

c) szituációs játékok 

d) gyakorlati ismeretek elsajátítása (Vöröskereszt, Ifjúsági Vöröskereszt szakembereinek 

bevonásával) 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

• A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével.  

• A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása.  

• A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).  

• A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.  

• Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.  

• Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.  

 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

• Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére.  

• Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozás érzését.  

• A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves) 

járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

• Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket.  

• Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.  

• Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.  

 

 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

• Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, külső szakemberekkel.  

• Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az 

együttműködést.  

• Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú 

elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.  
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1.5 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, 

• különbözeti, felvételi alkalmassági, 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 gyermekvédelemmel 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 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 diákönkormányzati képviselőivel, 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 félévenként a 

nevelőtestület elé terjeszti.  

• Szülői értekezletet tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló 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 gyermekvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola gyermekvédelmi 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 a munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a tehetséggondozó foglalkozások;  

• képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

• a iskolai sportkör; 

• a szakkörök; 

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

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

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

• a továbbtanulás segítése. 
  

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő tevékenységek 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a napközi otthon; 

• a tanulószoba; 

• az egyéni foglalkozások; 

• a felzárkóztató foglalkozások; 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

• a továbbtanulás irányítása, segítése. 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

• szoros kapcsolat a helyi óvodával, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a felzárkóztató órák; 

• a napközi otthon; 

• a tanulószoba; 

• a felzárkóztató foglalkozások; 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

• a családlátogatások; 

• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

1.6.4 A gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

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

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden 

pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
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b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, 

hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai 

közé tartozik különösen: 

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

• családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

• a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

• segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

• a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi,  

• tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.   

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

iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

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

ifjúságvédelem területén: 

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

• meg kell keresni a problémák okait, 

• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

• jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

• nevelési tanácsadóval, 

• gyermekjóléti szolgálattal, 

• családsegítő szolgálattal, 

• gyámhivatallal, kormányhivatallal, 

• polgármesteri hivatallal, 

• gyermekorvossal, 

• továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

• a felzárkóztató foglalkozások,  

• képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, 

• a tehetséggondozó foglalkozások, 

• az indulási hátrányok csökkentése, 

• a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

• a pályaválasztás segítése, 

• a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

• a családi életre történő nevelés, 

• a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

• az iskolai étkezési lehetőségek, 

• az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

• a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 
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• a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

• a szülőkkel való együttműködés, 

• tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a tehetséggondozó, a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások; 

• a napközi otthon; 

• a tanulószoba; 

• a diákétkeztetés; 

• a felzárkóztató és az egyéni foglalkozások;  

• képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

• a családlátogatások; 

• a továbbtanulás irányítása, segítése; 

• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

• a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 

• az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

 

 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni  

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

• a házirend elfogadása előtt. 

A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg 

olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. A 

jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat egyetértésének, illetve 

véleményének beszerzéséről az igazgató gondoskodik az előterjesztés legalább 15 nappal 

korábban történő átadásával. 

Az igazgató az egyetértési joggal érintett, illetve a véleményeztetésre kerülő anyagok 

tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot 

kérhet. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol vagy 

véleményének kikérése kötelező, képviselőjét a nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni. 

 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

1.8. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 
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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. 

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

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

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, vagy a nevelőtestülettel. 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök, valamint a nevelőtestület és diákönkormányzat 

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. 

• Az iskola nevelőtestülete és diákönkormányzata a havonta megjelenő Hírleveleken 

keresztül. 

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  

Feladata: 

• a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

• a szülők tájékoztatása 

➢ az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

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

➢ a helyi tanterv követelményeiről, 

➢ az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

➢ saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

➢ a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

➢ az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról, 

➢ a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 

az iskola igazgatósága felé. 

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, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai 

életéről, legyen aktív részese (pályaválasztási- és egészséghét) a pedagógia munkának. 



15 

 

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 fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

1.9.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

1.9.1.1 A vizsgaszabályzat célja 

A vizsgaszabályzat célja: a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

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. 

• akik a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév 

összevonással) szeretnék a követelményeket teljesíteni. 

• akik iskolaváltás esetén egyes tantárgya(ka)t nem vagy kevesebb óraszámban tanulták, 

mint amennyit iskolánk óraterve tartalmaz. 

1.9.1.2 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. 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 

• akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem 

osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.(a tanuló csak 

eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb 

évfolyamon), 

• akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és 

érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból, 

• aki vendégtanuló, 
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• aki rendszeres iskolába járás alól felmentett. A rendszeres iskolába járás alóli felmentés 

legfeljebb egy tanévre szól. A tanuló a tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó 

vizsgán tesz tanúbizonyságot. 

• aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott. 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

• tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét, 

• eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra 

jelentkezik, 

• aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban kívánja 

folytatni. 

Javítóvizsgát tesz az a tanuló, 

• aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 

• aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az 

előírt időpontig nem tette le, 

• aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

A tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt 

nem tudott osztályozó- vagy javítóvizsgát tenni. 

 

1.9.1.3. Az értékelés rendje 

Az írásbeli vizsgák rendje: 

Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el, nyomtatott formában és a vizsgát 

szervező igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napon. 

A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a felügyelő tanár 

jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. 

A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók 

maguk gondoskodnak. 

Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc, magyar 

nyelv és irodalomból 60 perc. 

Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető. 

Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható. 

A szóbeli vizsgák rendje 

A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság elnökének 

adja át legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon. 

A szóbeli vizsga nem nyilvános. 

A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős 

csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező 

tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 

10-15 percben önállóan fejti ki. 

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

legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön 

helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc 

percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár 

felolvassa. 

Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A 

felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A 
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vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely 

alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga szervezhető. 

A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik. 

A gyakorlati vizsgák rendje 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 

vizsgarész helyéről és a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

A vizsgák értékelése 

Az írásbeli vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik: 

•   0 - 30 %→elégtelen 

• 31 - 50 %→elégséges 

• 51 - 70 %→közepes 

• 71 - 90 %→jó 

• 91 - 100%→jeles 

A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező 

tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. 

Abban az esetben, ha egy vizsga több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre 

adott osztályzatok átlagából kell számítani úgy, hogy az írásbeli és a gyakorlati vizsgarész 

duplán számít. 

Félévi és év végi értékelésnél a tanuló érdemjegyeit  7 tizedes átlagtól kötelező felfelé 

kerekíteni. A szaktanár dönthet úgy, hogy 1,65 – 2,65 – illetve 3,65 átlagtól a jobb jegyet adja 

illetve 4,6- tól a jeles érdemjegyet. 

 

 

 

 

1.9.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Vizsgatárgy   Írásbeli   Szóbeli   Gyakorlati   

Magyar nyelv   X   X      

Irodalom   X   X      

Matematika   X   X      

Történelem   X   X      

Állampolgári ismeretek X X  

Hon- és népismeret   X   X      

Etika/hit- és erkölcstan      X      

Környezetismeret   X   X      

Természettudomány X   X      

Kémia   X   X      

Fizika   X   X      

Biológia   X   X      

Földrajz   X   X      

Idegen nyelv   X   X      
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Ének-zene      X   X   

Vizuális kultúra   X      X   

Dráma és színház      X   X   

Technika  és tervezés X      X   

Digitális kultúra    X   X   

Testnevelés         X   

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának a helyi 

tantervben meghatározott követelményeivel. A követelmények részletes kifejtését a Házirend 

tartalmazza. 

 

1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

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

tanköteles korú tanulót felvesz. 

• A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

➢ a tanuló személyi azonosítóját és lakcímkártyáját; 

➢ a szülő személyi igazolványát; 

➢ az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

➢ az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

• 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. 

 

1.11  A felvételi eljárás különös szabályai 

• Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

➢ a szülő személyi igazolványát; 

➢ a gyermek személyi azonosítóját és lakcímkártyáját; 

➢ 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 emelt óraszámú ének-zenei osztályba történő felvételt zenei alkalmassági meghallgatás 

után javasoljuk, illetve nem javasoljuk. 

• A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie 

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 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

• 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 igazgatóhelyettesek és 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 
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szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgató-

helyettesek 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.)  

 

2. Az intézmény helyi tanterve 

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

oktatás:   

• H2013 = a 2013 szeptemberétől érvényes helyi tanterv   

• H2020 = a 2020 szeptemberétől érvényes helyi tanterv   

 

   

TANÉV  

   

  

  

             

ÉVFOLYAM   

   

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

2020-  

2021.   
H2020   H2013   H2013   H2013   H2020   H2013   H2013   H2013   

2021-  

2022.   
H2020   H2020   H2013   H2013   H2020   H2020   H2013   H2013   

2022-  

2023.   
H2020   H2020   H2020   H2013   H2020   H2020   H2020   H2013  

2023-  

2024.   
H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   

2024-  

2025.   
H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   

2025-  

2026.   
H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   

2026-  

2027.   
H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   

2027-  

2028.   
H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   H2020   

 

 

2.1 A kerettanterv tantárgyai és kötelező minimális óraszámai  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam   
  

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

Magyar nyelv és irodalom   7   7   5   5  

Matematika   4   4   4   4   

Etika/hit- és erkölcstan 1   1   1   1   



20 

 

Idegen nyelvek               2   

Környezetismeret   0 0 1   1   

Ének-zene   2   2   2   2   

Vizuális kultúra   2   2   2   1 

Technika és tervezés    1   1   1 1   

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés 5   5   5   5   

Szabadon tervezhető órakeret   2   2   2 2 

Rendelkezésre álló órakeret   24   24  24   25  

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam   
  

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

Magyar nyelv és irodalom   4   4   3   3   

Matematika   4   4 3   3   

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret    1   

Etika/Hit- és erkölcstan 1   1   1   1   

Természettudomány 2   2           

Kémia           1   2   

Fizika           1   2 

Biológia          2   1   

Földrajz           2 1   

Idegen nyelvek   3   3   3   3   

Ének-zene   2 1   1   1   

Vizuális kultúra   1   1   1   1   

Dráma és színház   1  

Technika és tervezés   1   1   1       

Digitális kultúra 1    1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Szabadon tervezhető órakeret   1  2  2 2 
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Rendelkezésre álló órakeret   28   28   30  30 
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2.2 A kerettanterv feletti óraszám  

 

 A szabad órakeret felhasználása 1–4. évfolyamon 

 

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

Magyar nyelv és irodalom   7+1    7+1    5+2    5+2    

Matematika   4+1    4+1    4        4        

Etika/hit- és erkölcstan 1        1        1        1        

Környezetismeret   0 0       1        1    

Idegen nyelvek         0  2 

Ének-zene   2        2        2        2        

Vizuális kultúra   2        2        2        2        

Technika és tervezés    1        1        1        1        

Digitális kultúra       1 1   

Testnevelés  5        5        5        5        

Felhasznált órakeret   24   24   24  25   

Rendelkezésre álló órakeret   24   24   24   25   

 

 

A szabad órakeret felhasználása 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam   
  

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

Magyar nyelv és irodalom   4+1   4+1   3  3+1 

Matematika   4        4    3+1     3 

Történelem 2        2        2        2 

Állampolgári ismeretek      1 

Hon- és népismeret    1   

Etika/hit- és erkölcstan   1        1        1          1        

Természettudomány   2        2              

Kémia         1 2        

Fizika      0+0    1       2 

Biológia         2        1+0,5  

Földrajz         2 1+0,5 

Idegen nyelvek   3   3   3          3        
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Ének-zene   2       1       1        1       

Vizuális kultúra   1        1        1        1        

Dráma és színház         1    

Technika és tervezés   1        1        1           

Digitális kultúra 1    1        1        1        

Testnevelés  5        5        5        5        

Osztályfőnöki   1        1        1        1        

Felhasznált órakeret   28   28   30  30 

Rendelkezésre álló órakeret   28   28   30   30   

 

 

A megadott + óraszámok kötelezően választandó óraszámok.  

A + óraszámok nem többlet ismeretek tanítását, hanem a kerettantervben foglalt tananyag 

sikeresebb elsajátítását, a begyakorlást szolgálják. 

A helyi tanterveket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2.3 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, amelyek szerepelnek a Közoktatási tankönyvjegyzéken. A nyomtatott 

taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, 

technika, rajz. 

• 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 

kezdetéig a szülők kötelessége. 

• A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

➢ A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi 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. 



24 

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

• fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz; 

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával; 

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

értékelésük. 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

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

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

• megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

• az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban; 

 

2.4.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

• az önálló tanulás és az önművelés alapozása; 

• az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; 

• az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése. 

 

2.4.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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2.5 Mindennapos testnevelés 

 

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

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

• Az első-negyedik évfolyamon 

➢ a heti öt kötelező testnevelés óra, 

➢ szabadon választott úszásoktatás 

➢ heti egy alkalommal tömegsport foglalkozás 

• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon 

➢ a heti öt kötelező testnevelés óra, 

➢ az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, 

➢ a hét egy napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a 

tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak. 

➢ szabadon választott úszás 

• A napközi otthonban és a tanulószobán 

➢ a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

• Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a szülők írásban választanak a következő 

tanévre az erkölcstan, illetve valamely felekezet hittan oktatása közül. A választás a 8. 

évfolyam végéig szól. 

• A tantestület összetétele nem teszi lehetővé a szabad pedagógusválasztást. 

 

2.7 Projektoktatás 

Tanévenként két témahét (egészséghét, pályaválasztási hét) megszervezése. Témahét: A 

tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor a tanulók az adott 

tárgykörben 3-5 tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeret 

között változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével 

dolgozzák fel. 

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, megvalósítását: 

• a felzárkóztató foglalkozások, 

• a tehetséggondozó foglalkozások, 

• az indulási hátrányok csökkentése, 

• a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

• a pályaválasztás segítése, 

• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

• a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

• a családi életre történő nevelés, 

• az iskolai étkezési lehetőségek, 

• az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

• a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások,  

• szabadidős tevékenységek, szünidei programok), 

• a szülőkkel való együttműködés, 

• tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
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2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

2.9.1 Írásbeli feladatok értékelése 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

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

szaktárgyat tanító nevelők: 

2-4. évfolyamon: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30 %: elégtelen (1) 

31-50 %: elégséges (2) 

51-70 %: közepes (3) 

71-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

   5-8. évfolyamon: 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30 %: elégtelen (1) 

31-50 %: elégséges (2) 

51-70 %: közepes (3) 

71-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

 

Szóbeli értékelés: 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

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

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor 

írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

• az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

• a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

• a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

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

megszilárdítása; 

• a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

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

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

íratni. 

 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

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

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

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

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. Ennek érdekében az írásbeli 

feladatok mennyisége nem lehet több 

➢ új ismeretet közlő óra esetében a tanórán megoldott feladatok mennyiségénél; 

➢ gyakorló óra esetében a tanórán megoldott feladatok mennyiségének felénél. 

➢ A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát. Célunk ezzel, hogy 

az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és 

tanulók tudásának megalapozására. 

A választható tantárgyak esetében 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. 

 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

• A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, a tanév második félévében a NETFIT rendszer alapján.  

• A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

 

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

foglalkozás feladata. 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

• a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órák; játékos, 

egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; az iskolai sportkör 

foglalkozásai; tömegsport foglalkozások; úszásoktatás; 

• Elsősorban a magyar irodalom, környezetismeret, természetismeret, biológia- és 

egészségtan, technika és életvitel tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az 

osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

• az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök; minden fél évben 

osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre; minden évben egy 

alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges 

életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan, valamint az „egészséghét” programjai. 

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

➢ félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki 

óra megtartásában; 

➢ a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. 

 

 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 
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Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

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

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

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

zavartalan működését elősegíthetik; 

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

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

➢ a környezet fogalmával,  

➢ a földi rendszer egységével, 

➢ a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

➢ a környezetvédelem lehetőségeivel,  

➢ lakóhelyünk természeti értékeivel,  

➢ lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

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

kívüli foglalkozás feladata. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

• Elsősorban a magyar irodalom, környezetismeret, természetismeret földrajz, fizika, kémia, 

technika és életvitel  tantárgyak, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon az 

osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

• a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: minden fél évben 

osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a környezeti értékek 

felfedezésére; minden évben a „Föld napja” alkalmából történő megemlékezés a 

környezetvédelemmel kapcsolatos játékos vetélkedővel, akadályversennyel; minden 

tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a településen; a 

szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában; PET palackok, italos kartondobozok 

folyamatos gyűjtése, évente kétszer papírgyűjtés. 

 

 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

2.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

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

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

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

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

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

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

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

véleménye dönt az osztályzatról. 

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

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

• Példás (5) az a tanuló, aki: 

➢ a házirendet betartja; 

➢ a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

➢ kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
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➢ önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

➢ tisztelettudó; 

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

segítőkészen viselkedik; 

➢ az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

➢ óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

➢ nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

• Jó (4) az a tanuló, aki: 

➢ a házirendet betartja; 

➢ tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

➢ feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

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

részt; 

➢ nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

• Változó (3) az a tanuló, aki: 

➢ az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

➢ a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

➢ feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

➢ a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

➢ igazolatlanul mulasztott; 

➢ osztályfőnöki intője van. 

• Rossz (2) az a tanuló, aki: 

➢ a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

➢ feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

➢ magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

➢ társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

➢ viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

➢ több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

➢ több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges. 

 

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

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

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

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

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

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

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

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

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

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

• Példás (5) az a tanuló, aki: 

➢ képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

➢ tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 
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➢ a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

➢ munkavégzése pontos, megbízható; 

➢ a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

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

• Jó (4) az a tanuló, aki: 

➢ képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

➢ rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

➢ a tanórákon többnyire aktív; 

➢ többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

➢ taneszközei tiszták, rendezettek. 

• Változó (3) az a tanuló, aki: 

➢ tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

teljesíti; 

➢ felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

➢ érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

➢ önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

• Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

➢ képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

➢ az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

➢ tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

➢ feladatait többnyire nem végzi el; 

➢ felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

➢ félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

 

2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

• példamutató magatartást tanúsít,  

• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

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

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

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. 

Az iskolai jutalmazás formái. 

• Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

➢ szaktanári dicséret, 

➢ napközis nevelői dicséret, 

➢ osztályfőnöki elismerés ( 1., és 2.), 

➢ osztályfőnöki dicséret (1., és 2.), 

➢ igazgatói elismerés, 

➢ igazgatói dicséret, 

➢ nevelőtestületi elismerés, 
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➢ nevelőtestületi dicséret. 

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

tanév végén 

➢ szaktárgyi teljesítményért, 

➢ példamutató magatartásért, 

➢ kiemelkedő szorgalomért, 

➢ példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

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

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehetnek át. 

• Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

• Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretben részesülnek. 

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

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük. 

• A fenti dicséretek alapvetően a magatartás-szorgalom füzet 5 beírása után érvényesülnek. 

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

 

Azt a tanulót, aki 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

• vagy a házirend előírásait megszegi,  

• vagy igazolatlanul mulaszt,  

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

Az iskolai büntetések formái: 

• szaktanári figyelmeztetés; 

• napközis nevelői figyelmeztetés; 

• osztályfőnöki figyelmeztetés (1., és 2.); 

• osztályfőnöki intés (1., és 2.); 

• osztályfőnöki megrovás; 

• igazgatói figyelmeztetés; 

• igazgatói intés; 

• igazgatói megrovás; 

• tantestületi megrovás; 

• fegyelmi eljárás 

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

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A fenti büntetési fokozatok alapvetően a magatartás-szorgalom füzet 5 beírása után 

érvényesülnek. 

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

 

 

 

A beterjesztett pedagógiai programot a nevelőtestület 2020. szeptember 14-i (online) 

értekezletén módosító javaslat nélkül, 33 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett 

elfogadta. 
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Jóváhagyta: 

 

 

 Skuczi Erika 

 igazgató 

 

 


