
 

PEDAGÓGIAI PROGRAM   2021 

 

 

 
 

Tiszaújvárosi Szent István  

Katolikus Általános Iskola 



2 
 

Tartalom 

1.BEVEZETŐ ............................................................................................................................ 4 

1.1.A pedagógiai program célja, feladata ............................................................................... 4 

1.2. Jogszabályi háttér ............................................................................................................ 5 

1.3. Az iskolánk múltja ........................................................................................................... 5 

2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA .............................................................................. 8 

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai ................................................................................................................... 8 

2.1.1. Alapelvek, értékek .................................................................................................... 8 

2.1.2.  Célok, feladatok ....................................................................................................... 9 

2.1.3. Eszközök, eljárások ................................................................................................. 11 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ...................................... 11 

2.2.1.Nevelési területek ..................................................................................................... 12 

2.2.2.Tanulási területek ..................................................................................................... 18 

2.3. Teljes körű egészségfejlesztés ....................................................................................... 24 

2.3.1. A teljes körű egészségfejlesztés .............................................................................. 24 

2.3.2.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv ........ 27 

2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok .............................................................. 27 

2.4.1.Közösségek .............................................................................................................. 29 

2.4.2.A média szerkesztésében részt vevők tevékenysége, céljai ..................................... 31 

2.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység ............. 32 

2.5.1.A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása .................................................. 32 

2.5.1.1. Diszlexia, diszgráfia: ........................................................................................ 34 

2.5.1.2. Diszkalkulia: ..................................................................................................... 35 

2.5.1.3. Hiperaktivitás és figyelemzavar: ...................................................................... 35 

2.5.1.4. Mozgásszervi fogyatékos ................................................................................. 35 

2.5.1.5. Érzékszervi fogyatékos (látás-hallás) ............................................................... 36 

2.5.2.Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység ....................................................................................................................... 37 

2.5.3.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programok ...................... 37 

2.5.4. A tehetség és a képesség kibontakozását segítő tényezők ...................................... 38 

2.5.5.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek ........................................... 40 

2.6. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység........................................ 41 

2.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, gyakorlásának 

rendje .................................................................................................................................... 42 

2.8. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai ........................................................................................................... 42 

2.9. Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel .................................. 44 

2.10.A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai .............................. 46 

2.10.1. Az értékelés rendje ................................................................................................ 47 

2.10.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei ............................................................. 47 



3 
 

2.11.A felvétel és átvétel helyi szabályai ............................................................................. 49 

2.11.1. Az első osztályosok beiskolázása ......................................................................... 49 

2.11.2. Átvétel más intézményből ..................................................................................... 50 

3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE ...................................................................................... 51 

3.1. A helyi tanterv óraszámai .............................................................................................. 51 

3.1.1.A választott kerettanterv megnevezése .................................................................... 51 

3.1.2. A választott kerettanterv típusa ............................................................................... 54 

3.1.3. A helyi tanterv ütemezése 2020/2021-től ............................................................... 55 

3.1.4. A helyi tanterv ütemezése 2020. szeptember 01-től ............................................... 57 

3.2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei ... 65 

3.3. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása ... 66 

3.4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja ............................... 67 

3.5. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai ....................................................... 67 

3.6. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és 

szorgalom minősítésének elvei ............................................................................................. 68 

3.6.1.A tanulók ellenőrzése, értékelése ............................................................................. 68 

3.6.2.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái . 68 

3.6.3.Szöveges értékelés ................................................................................................... 70 

3.6.4.Értékelés érdemjeggyel ............................................................................................ 70 

3.6.5.Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya ............................................................................... 72 

3.6.6.Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei, korlátai ...................................................................... 72 

3.6.7.A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítési formái................. 73 

3.6.8.Jutalmazás, büntetés formái ..................................................................................... 76 

3.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei .................................... 77 

3.8. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése ................ 77 

3.9. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei ............................................... 78 

3.9.1.Az iskola egészségnevelési elvei ............................................................................. 78 

3.9.2.Az iskola környezeti nevelési elvei .......................................................................... 79 

3.10.A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések................................. 80 

3.11. Ratifikációs záradék .................................................................................................... 82 

4. ÉVFOLYAMONKÉNTI TANTERVEK ............................................................................. 98 

 



4 
 

 Mottó: „Tehetünk-e –éppen most, jelenkorunk  

 erkölcsi közegében – jobb és nagyobb 

 szolgálatot a köznek, mint azt,  

 hogy neveljük és oktatjuk az ifjúságot.” 

 

(Cicero: De diviatione II. könyve) 

1.BEVEZETŐ 

1.1.A pedagógiai program célja, feladata 

Iskolánk nevelési programjának létrehozásakor arra törekedtünk, hogy az iskola múltjában 

gyökerező, a jelen elvárásokra és helyzetre alapozó, mindannyiunk jövőjét szolgáló 

dokumentum készüljön. 

Olyan iskolát kívánunk továbbépíteni, amelyben:  

- megőrizzük a korábban felhalmozott szakmai, pedagógiai értékeket; 

- a közösen kialakított célok érdekében koncentráljuk a szellemi és anyagi 

erőforrásokat; 

- kihasználjuk azok bővítésére adódó lehetőségeket; 

- hatékony iskolaként kiszámíthatóságot és folyamatosságot biztosítunk; 

- az új elvárásokat és igényeket rugalmasan beépítjük programjainkba; 

- alkalmazkodunk a nevelést-oktatást meghatározó feltételrendszerhez;  

- az egyéni sajátosságokat figyelembe véve változatos fejlesztő programokat 

biztosítunk a tanulók számára; 

- megfelelő perspektívát nyújtunk a kellő ambícióval rendelkező diákok és 

pedagógusok részére; 

- pedagógiai programunk megvalósításához építő partneri kapcsolatot 

 alakítunk ki a fenntartóval, a szülőkkel, a város intézményeivel és  

 a társintézményekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.2. Jogszabályi háttér 

Magyarország Alaptörvénye 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.  

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskola oktatása irányelve kiadásáról  

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról  

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 

229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési törvény végrehajtásáról 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról.  

326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról 

Alapító Okirat  

Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 

1.3. Az iskolánk múltja 

1970-ben nyílt meg az akkor közel 20000 lakosú Leninváros, ma Tiszaújváros 4. általános 

iskolája. A 12 tantermes épület időközben 20 tantermesre bővült. Az első évben a tanulók 

létszáma 392 volt, 1987-ben érte el a maximumot 619 tanulóval, majd a város lélekszámával 

párhuzamosan csökkent. 

Az intézmény a műveltség alapjainak lerakása mellett mindig gondot fordított a művészeti 

képzésre is. 

1981-ben beindult az emelt óraszámú ének-zenei képzés. A közel húsz éven át virágzó ének 

tagozat kitűnő eredményekkel büszkélkedhet (aranykoszorús minősítés) 

1985 óta működik a rajz tagozat. A kis képzőművészek számos hazai és nemzetközi díjat, 

aranydiplomát érdemeltek ki. 

1992-ben az addig 4. Sz. Általános Iskola felvette Arany János nevét.  

2000-ben megszűnt önállóságunk, a város hat általános iskolája, zeneiskolája és 

szakszolgálata egyetlen hatalmas intézménybe tömörült. 

2003-ban és 2011-ben az intézmény egy-egy kisebb tagiskolája az Arany János iskolába 

integrálódott.  
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Az iskola küldetésnyilatkozata 

Intézményünk – névadónk, Szent István szellemiségéhez híven - a hagyományőrzés és a 

folyamatos jobbítás elvét követve, törekszik diákjai nevelésére és oktatására. Biztosítani 

kívánjuk, hogy a színvonalas közismereti és képzőművészeti képzés mellett választ kapjanak a 

fiatalok azokra a kérdésekre, hogy mi lehet a keresztény ember felelőssége az egyén és 

közösség, a környezet és társadalom viszonyában.  

Hivatástudat, elkötelezettség, szociális érzékenység, tenni akarás, önállóan cselekedni tudás 

azok az értékek, amelyeket közvetíteni kívánunk. 

A katolikus egyházi iskola nem azt jelenti, hogy ott papok tanítanak, hanem azt, hogy ott 

keresztény világnézeti alapon folyik az oktató-nevelő munka. A hívő tudósok ezreinek példája 

mutatja, hogy a keresztény világnézet a legkevésbé sem ellenkezik a természettudományos 

ismeretekkel. Ugyanakkor azt is mindenki tapasztalja, hogy a jó ismerete még senkit sem tesz 

jóvá, arra rá is kell nevelni az embereket. Ezért nem elég, ha az iskola csak tanít, hanem 

nevelnie is kell. A keresztény iskola a keresztény erkölcsi elvek alapján, Jézus tanítása és a 

tízparancsolat alapján nevel. Ugyanakkor arra is ránevel, hogy tiszteletben kell tartani a 

másként gondolkodó emberek meggyőződését. Az erkölcsi nevelés szükségessége 

egyértelmű, ha belátjuk, hogy az erkölcsi megújulás nem valósul meg „magától”, hanem 

nevelőmunkát kíván. Ezt kínáljuk a keresztény neveléssel, a hitoktatással, a keresztény 

iskolákkal. 

Ezekre építve szeretnénk elérni, hogy nálunk végzett diákjaink úgy kerüljenek ki iskolánkból, 

hogy: 

 világos és stabil, keresztény értékrenden alapuló erkölcsi tartással,  

 hívő diákjaink megerősödött, a hétköznapokban is megvallott hittel, aktívan megélt 

vallásos tradíciókkal, 

 a nemzeti hagyományok iránti elkötelezettséggel, azok cselekvő felvállalásával, 

 korszerű, a továbbfejlesztésre nyitott, a jelenkor viszonyaiban is eligazító műveltséggel, 

 önismeretre, belső – testi, lelki – egyensúly megteremtésére való igénnyel és 

képességgel, 

 fejlett szociális (tisztelet, együttműködés, tolerancia) és kulturált kommunikációs 

képességekkel rendelkezzenek.   

E szülői, társadalmi elvárásoknak igyekszünk – és tudunk – megfelelni. De más kihívásokkal is 

meg kívánunk küzdeni. A külvilág iskolába is beszüremlő veszélyeit (dohányzás, alkohol, 

drog, internet káros hatása) megpróbáljuk feltartóztatni, a szülők, diákok, tanárok, egyéb 

szakemberek együttműködésével.  

A más intézményekből érkező diákok számára biztosítani kívánjuk a belépés lehetőségét.  
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A nevelés katolikus alapelvei 

Teológiai megfontolások  

„A mai társadalomban, amelyet a művelődés pluralizmusa jellemez, az egyház égetőszükségét 

érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét, mert csak így alakíthat ki erős 

személyiségeket, akik képesek arra, hogy ellenálljanak a csüggesztő relativizmusnak és 

keresztségük követelményeinek éljenek.” (Kat.isk. 11-12.) 

A katolikus iskolában a nevelés és oktatás szoros egységben van. „Az iskola azért tanít, hogy 

neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert.” (Kat.isk.29.) Minden tudás, amely mögött nem 

áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. A XX. század történelme számos esetben példázza, 

hogy az erkölcsileg kontrollálatlan tudomány milyen súlyos pusztításokra képes. Ezért 

minden tudást az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és megfelelő erkölcsi háttérrel átadni.   

A keresztény szellemű nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a 

szabadság felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat 

és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a 

folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat Isten és az 

emberek szolgálatára. 

A legfontosabb a szeretetteljes légkör, ami az igazán keresztény intézményekben megérinti az 

embert. A gyerekek nincsenek szabadjára engedve, hanem arra késztetjük őket, hogy 

egymással szemben legyenek figyelmesek, udvariasak, és ami a legfontosabb készségesen 

bocsássanak meg egymásnak, tanulják meg elviselni egymás gyarlóságait. A gyermekek 

egyéniségét nem az önzés segít kifejlődni, kibontakozni, hanem az önzetlen, keresztény 

szeretet nyitja meg az örömszerzés és az igazi békesség keretében az ember Isten terve 

szerinti kibontakozását. 

Mint tudjuk, a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább a példa erejével, 

ahogyan a hétköznapokon viselkedünk és gondolkodunk. A gyermek azt az életstílust sajátítja 

el, amit a közvetlen környezetében lát.   
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2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

2.1.1. Alapelvek, értékek 

A pedagógiai munka helyi gyakorlata, az elmúlt évek során többször, jelentős mértékben 

megváltozott. Az átmenet első éveinek legfontosabb feladata a nevelő-oktató munka 

összerendezettségének, eredményességének javítása, a Pedagógiai Program alapjainak 

megerősítése. Az alkotó együttműködés előfeltétele a nyitottság, a befogadás és megújulás 

képessége. Az alábbi alapelvek ezt az irányt, igényt és szándékot rögzítik:  

 Harmónia: a közösség és az egyén érdekeinek, céljainak, kapcsolatainak összhangja  

  Humanizmus: az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermek és a felnőtt emberi 

méltóságának tiszteletben tartása, pedagógiai tapintat  

  Személyes felelősség: a keresztény értékrend elfogadása, képviselete, az erkölcsi 

normák betartása  

 Szép emberi környezet: az egészséges testi-lelki fejlődés feltételrendszerének 

biztosítása  

Együttműködés: szülőkkel, társintézményekkel és egyházi közösségekkel  

 Fokozatosság: a nevelés a gyermek önállóságának, öntevékenységének,önkormányzó 

képességének kibontakoztatásán keresztül, az életkori és egyéni sajátosságokhoz 

igazodva teljesedik ki  

 Ellentmondásosság: a nevelési folyamatban és a fejlődő személyiségben egyszerre 

vannak jelen pozitív és negatív tapasztalatok, egymással össze nem egyeztethető 

igények, hajlamok, képességek és lehetőségek; a szabadság és a kényszer mozzanatai, a 

közösség és az egyén egymással ellentétes érdekei  

 Szeretet: az együttműködés alapja a pedagógus részéről megelőlegezett bizalom, 

türelem és tisztelet, a tanuló személyiségének elfogadása, törekvés a személyes 

kapcsolatok elmélyítésére  

 Igényesség: a magatartás és a jellem fejlődése érdekében határozott 

követelménytámasztás 

 Következetesség: szervezett pedagógiai feltételek, a gyermeki önállóság, 

kezdeményezőkészség, és kreativitás kibontakoztatása. Rátermettség: 

kiegyensúlyozottság, igazságérzet, empátia, a nevelési folyamat 

szervezésének,irányításának képessége, alapos szakmai tájékozottság  

 Komplexitás: az elmélet és gyakorlat, a pedagógiai hatások, a nevelési intézmény 

valamint a nevelőtestület tevékenységének összhangja.  
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 Jog és felelősség: a pedagógus vezető szerepe valamint a nevelő és a növendék 

személyiségének egyenrangúsága együtt érvényes. 

2.1.2.  Célok, feladatok 

TESTI LELKI EGÉSZSÉGBEN MEGTARTANI, EREDMÉNYESEN NEVELNI, 

OKTATNI MINDEN RÁNK BÍZOTT GYERMEKET.  

Intézményünk nevelési célja, hogy felelős, értelmes, aktív és kreatív közösségi emberekké 

formáljuk a ránk bízott gyermekeket. Tanulóinkat rá kell vezetni arra, hogy minden 

képességüket kibontakoztassák, megnyíljanak Isten, mások, önmaguk és a világ felé. A teljes 

embert neveljük: értelmét, akaratát, érzelmeit. Természetesen elengedhetetlen a nevelendő 

közreműködése is. 

A jelent formáló pedagógus és a jövőt alkotó gyermek együttműködése jelenti pedagógiai  

tevékenységünk lényegét. Az eredményes tanulás, a biztonság, az egészséges életmód, a 

változatos szabadidő-szervezés feltételeit adjuk, a kulturált viselkedést elvárjuk tanulóinktól.   

A keresztény nevelés alapja és példaképe az evangélium Jézusa. Ennek megfelelően az iskola 

azzal válik katolikussá, ha az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény 

világlátásban és vállalja a növendékek keresztény szellemű formálását. 

Igyekszünk családias hangulatot teremteni, ahol fontos a türelem, a szeretet, az 

udvariasság, a rend és a tisztaság.  

A szülői házzal együttműködve törekszünk arra, hogy tanulóink becsületes, szorgalmas 

emberré, a társadalom hasznos tagjává váljanak. 

- intézményünkben minden tanulót adottságainak és képességeinek megfelelően a 

lehető legoptimálisabb fejlesztésben részesítünk, elsajátíttatjuk az alapkészségeket, 

a tanulási technikákat; 

- tehetséges tanulóink számára emelt szintű vizuális kultúra képzést kínálunk, ahol 

emelt óraszámban magasabb  szintű képzőművészeti tudást szerezhetnek: 

- az iskola esélyegyenlőséget biztosító funkcióját kiemelten érvényesítjük; 

- felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra és az információs társadalom 

kihívásaira; 

- erkölcsi eligazodási pontokat nyújtunk számukra; 

- a nevelésben a szeretet, bizalom, felelősség és példamutatás egységét érvényesítjük 

tanár-diák, diák-diák és tanár-szülő között; 

- tanulóink érzelmi és a szociális érzékenységét fejlesztjük; 

- kiemelt fontosságú kulcskompetenciák: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Matematikai kompetencia 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Digitális kompetencia 
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Szociális és állampolgári kompetencia 

A hatékony, önálló tanulás 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

 

Iskolánk tanulói képességeikhez mérten birtokában legyenek az alapkészségeknek és a tőlük 

elvárható legjobb eredménnyel teljesítsék az évfolyamok tantárgyi követelményeit. Sikeresek 

legyenek a továbbtanulásban, helyt álljanak a tanulmányi, képzőművészeti és sportversenyeken 

- önmaguk és az iskola dicsőségére. 

Az iskolai személyiségformálásban jelentős szerepe van az osztályba, csoportba, a tágabb 

környezetbe való beilleszkedésnek.  

Ennek érdekében fejlesztési feladatainkat az alábbi területeken kell megtervezni: 

 

- Tanulás tanítása, 

- Erkölcsi, hitéleti nevelés, 

- Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, 

- Testi és lelki egészségre nevelés, 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság, 

- Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés, 

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

- Pályaorientáció, 

- Gazdasági és pénzügyi nevelés, 

- Médiatudatosságra nevelés, 

 

A ma ifjú nemzedékének el kell sajátítania az egészségfejlesztéssel, a fogyasztóvédelemmel, a 

környezetvédelemmel, a közlekedésre neveléssel, a társadalmi bűnmegelőzéssel, az 

erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismereteket, és fel kell készülniük 

ezek gyakorlati alkalmazására az infokommunikációs technológiák alkalmazásával. 

A fejlesztőmunka a megfelelő alapdiagnózis felállítását követően tervszerűen, a 

hatásrendszerek komplex érvényesítésével történhet. A személyiségközpontú, interaktív, 

tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazásával fokozzuk 

a felzárkóztatást és az egyenlőbánásmód elvének megvalósulását. 

A nevelőmunka eredményességének meghatározó feltétele a jól képzett pedagógus, a 

fenntartói támogatás, a működési feltételek biztosítása, a tanulói, nevelői, szülői érdekek 

összhangja, az együttműködés folyamatossága.  
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2.1.3. Eszközök, eljárások 

Fentiek megvalósítása érdekében   

  tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét,  

  bevonjuk a gyerekeket saját iskolai életük megszervezésébe,  

  figyelembe vesszük az oktatás során a tanulók egyéni képességeit, differenciált 

feladatokkal,   

felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, és egyénre szabott fejlesztéssel,  

  szeretetteljes, megértő magatartást tanúsítunk tanítványainkkal, kollegáinkkal, a 

szülőkkel,   

  a feladatok és az elvárások pontos megfogalmazásával kiszámíthatóságot, rendet 

teremtünk,  

  családias, bensőséges, nyugodt légkört biztosítunk, 

  a környezet esztétikus kialakításával igényességre, rendre nevelünk.   

 

 Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk diákjaink közül: 

 tankötelezettségét mindenki évvesztés nélkül teljesíti, szüleik, nevelőik elégedettek,  

 valamennyiük egészségi állapota, testi fejlettsége életkoruknak, adottságaiknak, 

megfelelően alakul,  

 jellemük a katolikus értékrend keretei között fejlődik,   

 képességeik szerint tanulnak, magatartásuk, szorgalmuk megfelelő,  

 mindannyian rendelkeznek olyan ismeretekkel, készségekkel, melyek adottságaikhoz 

igazodó minőségű és színvonalú továbbtanulási esélyt garantálnak,        

 életkoruknak megfelelően ismerik és be is tartják a közösségben éléshez szükséges 

szabályokat     

 életvitelük, életpályájuk fejlődést, kiteljesedést mutat 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Intézményünk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Ennek megfelelően intézményünkben a nevelés és oktatás szoros egységben van. 

 Diákjainkat arra neveljük, hogy a keresztény értékrendre építve művelt emberré, 

gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá, tisztességes és 

emberséges alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

 Formáljuk morális és esztétikaiszemléletüket, kognitív és kommunikációs 

képességeiket. Megalapozzuk az értékes tudás és alkotások iránti igényüket, 

személyes értékrendjüket. 
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 Kialakítjuk bennük a kudarc és sikertűrés készségeit, példaként állítva eléjük a nagy 

művészek, tudósok hithez, Egyházhoz való viszonyát a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatását. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával 

fejlesztjük a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és 

kreativitását. 

 Arra törekszünk, hogy élővé tegyük hagyományainkat, megismertessük ünnepeinket,és 

kialakítsuk bennük a kulturált szórakozás igényét. 

„A katolikus iskola … azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert.” 

(Kat. Isk. 29.) 

Minden tudás, amely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. 

2.2.1.Nevelési területek 

a) Értelmi nevelés 

Fontos feladatunk a tanulók ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. 

Ennek érdekében: 

 

 korszerű, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek, 

 az egyéni tanulási módszerek elsajátíttatása – a tanuló képességeinek 

figyelembevételével, 

 legyen becsülete a szorgalomnak, a tudásnak és a kitartó munkának – pozitív példakép 

állítása pl.: ösztöndíj, tanulmányi versenyek győzteseinek jutalmazása, „akikre büszkék 

vagyunk” tábla, stb.). 

 

Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink önmagukhoz képest fejlődést mutatnak. 

 

b) Érzelmi nevelés 

Szükség van ésszerű korlátokra, amelyek védik gyermekeinket (Tízparancsolat, házirend). 

Biztonságos, szerető légkörben kell felnőniük, nem szabad lerombolni bennük a szépbe, jóba 

vetett bizalmukat, játékos kedvüket, azt a képességet, hogy tudjanak csodálkozni. 

Ugyanakkor rá kell vezetnünk őket a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy 

tetteiknek következményei vannak. Nehéz feladat gyerekeinket önfegyelemre nevelni, de 

szükséges, mert elmulasztásával súlyosan ártunk nekik. 

 



13 
 

A nevelés és oktatás tudatosan megtervezett tevékenység. Ennek során fejlesztjük a gyermekek 

személyiségét, kialakítjuk felelősségérzetüket.  

Fontos feladatunk vonzóvá tenni a keresztény értékrend alapvető elemeit, hogy az anyagias 

világ kihívásai helyett minden esetben ezt válasszák. 

Alázatra, türelemre, megbocsátásra nevelünk. Tudniuk kell: csak akkor várhatnak 

megbocsátást és elfogadást másoktól, ha ők is ezt gyakorolják embertársaikkal. 

Őszinteségre neveljük a gyerekeket, bemutatva, hogy az törvényszerűen vonzza maga után a 

megbocsátást és a megbékélést. Istennek mindannyiunkkal terve van, mindenkinek feladata, 

küldetése van. 

Fentiekkel összhangban négy alapértéket vésünk kitörölhetetlenül a gyerekek szívébe: az 

igazság, jóság, szépség, és szentség értékét. 

Célunk, hogy a megfogalmazott feladatok nemcsak az iskola, hanem a család és az egyház 

színterén is érvényre jussanak. Ennek érdekében erősítjük kapcsolatainkat a szülőkkel és az 

Egyházközség tagjaival közös programok szervezésével. 

Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink viselkedésében tapasztaljuk a fent 

megfogalmazottakat. 

c) Hitéleti nevelés 

Intézményünkben a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus 

értékrend közvetítésére törekszünk. Évente két alkalommal lelki napot tartunk.  

A teljes iskolaközösség minden ajánlott egyházi ünnepen szentmisén vesz részt. A tanítást 

imával kezdjük, és imával fejezzük be.  

Az étkezésekhez kapcsolódó imák, és az egyházi köszönés gyakorlása folyamatos.  

 

 

Rendezvények 

Az alább felsorolt ünnepek közül négyet a templomban rendezünk meg: Veni Sancte, Te 

Deum, a karácsonyi és a húsvéti lelki nap. A többi esetben is törekszünk a megünneplésre,  

megemlékezésre. Mindezek történhetnek a faliújságon, az iskolarádión keresztül. Célunk, 

hogy növendékeink tudják, értsék az adott ünnep jelentését. (A területileg illetékes plébános is 

segít.) 

 

Tanévnyitó ünnepély - Veni Sancte (szeptember) 

Kisboldogasszony (szeptember 8.) 

Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védőszentjének a napja (szeptember 24.) 

Aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 

Magyarok Nagyasszonya (október 8.) 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja (október 23.) 

Mindenszentek, halottak napja 

Adventi gyertyagyújtások (december hónap) 

Szent Miklós napja (december 6.) 

Szeplőtelen Fogantatás (december 8.) 

Karácsonyi lelki nap (december) 

Vízkereszt (január 6.) 

Árpád-házi Szent Margit ünnepe (január 18.) 

Gyertyaszentelő Boldogasszony, Balázs-áldás (február 2-3.) 

A diktatúrák áldozatainak emléknapja (január27. és február 25.)  

Farsang (február) 

Hamvazószerda, Nagyböjt 

Húsvéti lelki nap 

1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója (március 15.) 

Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) 

Anyák napja (május első hete) 

Gyermeknap (május utolsó hete) 

Szent István király napok 

Katolikus Iskolák Napja (június) 

Nemzeti Összefogás Napja (június) 

Bérmálkozás (kétévente júniusban) 

Katolikus Iskolák Napja(június) 

Ballagás ( június) 

Tanévzáró  - Te Deum (június) 

 

d) Erkölcsi nevelés 

Erkölcsi elvárások a pedagógusoktól 

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden más 

ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel 

rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a 

pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. 

A nevelő pedagógusnak nyitottnak kell lennie minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe 

és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a kultúra szépségeinek 

megtapasztalása, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. 

Ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak 

vállalnia kell a diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is. 

A tanár élete összhangban álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért fontos, 

hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Tudjon 
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megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, 

hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavai 

és tettei mindig legyenek összhangban, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek 

számára a hamis tanúságtétel. 

Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, nem 

dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást és 

munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést egyházra és tanítására, hiszen ez a 

diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben az 

esetben biztosítható. 

A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki életének szervezése szempontjából 

elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés 

előfeltétele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az 

egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha azok 

a világ sokszínűségét tudják képviselni. Iskolánk ökumenikus jellege a tantestületben is 

megköveteli a sokszínűséget, a más felekezethez tartozók jelenlétét.  

Az iskola lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy pedagógusai jó hangulatban, 

örömmel és megfelelő felkészültséggel, magas szakmai színvonalon dolgozhassanak. Ennek 

érdekében a tanárokat,évente előre meghatározott rend szerint, szakmai továbbképzésekre 

küldi, nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez számukra. 

Pedagógusaink személyes példamutatásukkal nevelnek. A pedagógus szavai és tettei mindig 

összhangban álljanak. Pedagógusainktól elvárjuk a hagyománytiszteletet és a megalapozott 

jövőkép ismeretét. Hivatásunk az, hogy évezredek kincseit adjuk tovább egy új generációnak. 

Ennek megfelelően a nevelőtestület egészének kötelessége, hogy a pedagógusok: 

 Pontosan kezdjék a tanórákat, előzzék meg, illetve akadályozzák meg a 

fegyelmezetlenséget! 

 Ellátandó feladataikra mindig lelkiismeretesen készüljenek fel! 

 Dicsérettel, vagy más módon, ösztönözzék a diákokat, és csak akkor büntessenek, ha 

feltétlenül szükséges, inkább figyelmeztessék növendékeiket, lássák el őket jó 

tanáccsal! 

 Szorgalmazzák a füzetek rendezettségét, az iskolai felszerelés és a benyújtandó 

dolgozatok tisztaságát! 

 Az e-naplót naprakészen tartsák rendben! 

 Egyházi és állami ünnep közeledtével mondjanak néhány szót, ha lehet, életpéldával! 

 

Pedagógusainkat alapvetően a vidámság, játékosság jellemezze, hiszen a gyerekek több időt 

töltenek az iskolában, mint szüleik a munkahelyen. 

Lényeges, hogy a tanárok el tudják fogadni a gyerekeket olyannak, amilyenek. Tiszteljék és 

szeressék mindegyikük egyéniségét. 



16 
 

Célunkat elérjük, ha pedagógusaink ezen elveknek megfelelően végzik munkájukat. 

Erkölcsi elvárások a tanulóktól 

Az iskola tanulói különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból érkeznek 

iskolánkba. Az egységes erkölcsi elvárások segítik őket a fejlődésben. Alapvető, hogy 

elfogadják és befogadják az iskola tisztességre, becsületességre, felelős magatartásra irányuló 

nevelését, és ezt tudatosan ne akadályozzák.  

 Tanulóink tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait. 

 Iskolánk diákjai számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ 

világossága!” (Mt. 5,14) 

 Gyerekeink vegyenek részt az egyházi programjainkon, (ünnepi szentmisék, adventi és 

nagyböjti lelki napok, stb.) hogy segíteni tudjuk őket hitük kibontakoztatásában, a 

liturgikus és szentségi élet gyakorlásában. 

 Gazdag programok szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakozás 

módjára: Szüreti mulatság, farsang, Szent István király napok stb. 

 Megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, társaikkal. 

 Megköveteljük az alapos, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábízott 

feladatok lelkiismeretes elvégzését. 

 Megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskola épületének, felszerelésének 

és tisztaságának megőrzését. 

 Megköveteljük az ápolt megjelenést, az alkalomhoz illő ruházat kiválasztását. 

Tanulóink megismerésének, nevelésének kiváló színterei a tanórán kívüli foglalkozások, a lelki 

fejlődést szolgáló vallási programok, szakkörök, tanulmányi kirándulások, nyári táborok. 

Erkölcsi nevelésünk eléri célját, ha tanulóink ezen elveknek megfelelően élik mindennapjaikat. 

Erkölcsi elvárások a szülőktől 

„Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők közössége igazolja. Az iskola 

igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen a 

keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk. 53.)  

Az iskola elvárja a szülőktől, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ugyanazt az 

értékrendet közvetítsék.  

Az iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel – szaktanár, osztályfőnök, igazgató 

vagy plébános –beszéljék meg.  

Az iskola elvárja, hogy a szülői értekezleteken, a fogadóórákon a szülők aktívan részt 

vegyenek, maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel is példát mutatva gyermekeiknek. 
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e) Hon- és népismeret 

Nevelésünk egyik fontos célja a magyarságra nevelés. Ennek keretében tanulóinkkal 

megismertetjük szűkebb környezetüket, Budapestet és Magyarország tájait is. Komplex módon 

alakítjuk az osztályközösségeket, nevelünk haza- és természetszeretetre, a képzőművészet és a 

sport révén elősegítjük gyermekeink testi, lelki fejlődését. 

Ennek színterei: 

 emelt szintű vizuális kultúra tantárgyi képzés, 

 múzeumlátogatás, 

 erdei iskola, 

 tanulmányi kirándulás, 

 táborozások, 

 egyéb szabadidős tevékenységek, 

 Határtalanul pályázati programban való részvétel. 

A programok nem kötelező jellegűek. Lebonyolításukat alapítványi, szülői hozzájárulásokból, 

pályázatokból finanszírozzuk. 

Táborozás 

Táboraink testi és szellemi kikapcsolódást nyújtanak az egyre városiasabb módon élő 

gyermekeink számára. Az állandó zajban élő gyermekek megszokott környezetükből 

kiszakítva megpihennek. A magyar táj megismerése természetes módon kelti fel 

érdeklődésüket. A Szülőföld kézzel fogható megismerése erősíti hazaszeretetüket, 

magyarságtudatukat. 

Az igényeknek megfelelően többféle programot szervezünk, ilyenek lehetnek például: 

 képzőművészeti alkotótábor, 

 hittantábor, 

 sporttábor, 

 természettudományos tábor, 

 nyelvi tábor. 

 szabadidős tábor 

 

A részvétel költségeit a tanulók befizetéseiből, az alapítványunk támogatásából, illetve a  

különböző pályázatokon elnyert összegekből fedezhetik a szervező pedagógusok. 

A táborok programját az iskola lelkiségének megfelelően alakítjuk. 

Egyéb szabadidős tevékenységek 

Iskolai és osztályszinten rendszeresen szervezünk programokat (kiállítás- és 

múzeumlátogatás, színházlátogatás, kirándulások). 
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Szabadidős programjaink tanítványaink körében nagyon kedveltek. 

A hon- és népismereti céljainkat elértnek tekintjük, ha tanulóink nagy része részt vesz a 

programokon, ezzel megismerve hazánkat. 

f) Egészséges életmódra nevelés 

Feladatunk az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény kialakítása. Lehetőségeinkhez képest biztosítjuk a tanulóink 

életkorának megfelelő testmozgást. 

A testnevelésben és sporttevékenységben az iskola célja a harmonikus fejlesztés és a test 

feletti uralom képességének kimunkálása. E célokat elsősorban a tanórai munka 

eredményeként kívánjuk elérni. 

Rávezetjük tanulóinkat a testi -, lelki egészség megőrzésére rendszeres testedzéssel, 

felvilágosítjuk őket az egészséges táplálkozásról, a káros szenvedélyek veszélyeiről, a 

felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról, a betegségek és balesetek megelőzéséről és a 

tisztálkodás, testápolás szükséges és egészséges módjáról. 

Ennek érdekében külső előadót is hívunk, akinek a gyerekek kérdéseket tehetnek fel 

 a káros szenvedélyek veszélyeiről – alkohol, drog, dohányzás témakörben, 

 egészségügyi felvilágosítás témakörben. 

Tanulóink lelki táplálékot kapnak az ünnepi szentmiséken, az adventi és nagyböjti időszakban 

szervezett lelki napokon, illetve az iskolán kívül tartott lelki gyakorlatok alkalmával. 

Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink testileg, lelkileg egészséges életmódot élnek. 

2.2.2.Tanulási területek 

a) Tanítási órák 

A kultúra átadásának fontos színtere az iskola. Az oktatás révén megismertetjük a diákokat a 

szükséges ismeretekkel. 

Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek, tudósok hithez, 

egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt hatását. A 

hitoktatás a katolikus iskolában kitűntetett helyet foglal el. Ennek elsődleges célja a hit 

ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra ébredése. 

Mindig tekintettel kell lennünk a gyerekek életkorára, eddigi vallási tapasztalataira. 
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Kompetencia alapú oktatás 

Az iskola biztosítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az optimális képzési 

környezetet, a differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv 

követelményszintjéhez. 

Módszerei: 

 változatos tanulásszervezési megoldások, 

 tanulóközpontú differenciálás, 

 játékos elemeket tartalmazó tanítási környezet, 

 tevékeny tanulói magatartás kialakítása, 

 személyre szabott tanulási stratégiák, 

 fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás, 

 folyamatos visszajelzés, értékelés. 

 

Tanulásszervezési formák 

 csoportmunka, 

 differenciált csoportmunka, 

 páros munka, 

 egyéni foglalkoztatás, 

 projektmódszer. 

 

Szervezeti keretek 

 osztálykeret, 

 osztályon belüli csoportbontás, 

 évfolyamon belüli csoportok kialakítása 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban, a helyes és kreatív nyelvhasználatot 

a társadalmi és kulturális tevékenységek során. 

A magyar nyelv és irodalom művelése különösen fontos. Magyarságunk gyökerei nagyon 

mélyek, nyelvünk sok változáson ment keresztül, kultúránkat sok hatás érte. Ezek együttes 

hatásából fejlődött ki magyarságunk. 

Feltárásuk, átadásuk iskolánk legfontosabb feladatai közé tartozik. Hitünket is csak 

magyarként tudjuk megélni.  

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint 

például a közvetítés, más kultúrák megértése.  
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Az idegen nyelvek, a földrajz, de a világtörténelem tanulása is lehetőséget teremt más 

népekkel, nyelvvel, kultúrával való találkozásra. Tanítványainknak meg kell tanulniuk a 

különböző értékek, és a mienktől eltérő kultúra helyes elfogadását, tiszteletét.  

Hazánk történelmi múltja, földrajzi helyzete és Európai Uniós politikája egyaránt szükségessé 

teszi az élő idegen nyelvek magas szintű tudását. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását. 

Természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia feladata, hogy magyarázatot adjon a természetben, az 

ember és a természeti világ közt lezajló kölcsönhatásra. 

A természettudományok feladata, hogy bemutassák a természet szépségét, az ember 

felelősségét, a tudósok emberi nagyságát, a technikai fejlődés eredményeit.  

A természettudományok és a hit viszonyát összegezve megállapítjuk, hogy nincs köztük  

összeférhetetlenség. A tudomány és a hit más-más létsíkon mozog.  

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő 

készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, 

tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés 

az interneten keresztül. 

Tanulóink már 1. osztálytól tanulhatnak számítástechnikát. A mai világban a tudományok és a 

technika fejlődése szükségessé teszi, hogy otthonosan mozogjanak a számítógépek világában. 

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket az elgépiesedés veszélyeire. 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást.  

Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek 

szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. 

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, az oktatásban és képzésben. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia 

elengedhetetlen eleme. 
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Szociális és állampolgári kompetencia 

A szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés 

feltételei. Lefedik a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő 

módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is 

meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen 

részt a közügyekben. 

Alapvetően fontos a keresztény történelemszemlélet kialakítása.  

Történelemtanításunk bemutatja az ember méltóságát és felelősségét. Hálát ébreszt az 

évszázadok gazdag örökségéért. Kialakítjuk a meggyőződést, hogy az emlékezés páratlan 

szerepet tölt be értékeink megismerésében, elmélyítésében. Hazánk történelme és kultúrája 

nem érthető meg a Kárpát-medence más népei történelmének, illetve a világtörténelem és 

kultúra ismerete nélkül.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben, 

hogy megismerje tágabb környezetét, képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására, 

valamint, hogy célkitűzései érdekében terveket készítsen és hajtson végre. Alapját képezi 

azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek 

során szükség van. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerést, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését, különösen az 

irodalom, a zene, a tánc, a dráma, a bábjáték és a vizuális művészetek segítségével.  

A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet tölt be az egyház 

kultúrájában. Az emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszközei. 

Az iskola feladata, hogy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és 

beépítse saját helyi kultúrájába, liturgiájába.  

Ennek egyik lehetséges színtere az osztálytermek, iskolabelsők ízléses díszítése is.  

b) Egyéb foglalkozások 

Az iskolában a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó, 

eseti, illetve időszakos foglalkozások működnek: 

 hitéleti programok, 

 délutáni csoportfoglalkozások, 

 tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar, 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

 környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások, 

 kiállítások, múzeumi foglalkozások, színházlátogatás, 

 művészeti csoportok, 
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 sportfoglalkozások, 

 házi bajnokságok, 

 kulturális és sportrendezvények, 

 diáknapok, 

 ünnepélyek, megemlékezések, 

 hagyományápolás, 

 iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió, 

 könyvtári foglalkozás, 

 egyéb rendezvények, 

 új módszertanok, projektek. 

Az egyéb foglalkozások során különös figyelmet fordítunk tanulónk személyiségének 

egészséges fejlődésére, tehetségük kibontakoztatására, az esélyegyenlőség megteremtésére. A 

sportfoglalkozások, kirándulások lehetőséget biztosítanak a test és a lélek harmóniájának 

kialakítására, megőrzésére. Az arra rászoruló tanulóink részére gyógytestnevelést szervezünk.  

A különböző versenyeken elért sikerek jó hatással vannak tanulóink közérzetére, ez is elősegíti 

a közösségi érzés kialakulását. A rendszeres munkával kovácsolt sikereket, eredményeket, 

azok személyiségformáló hatásait pedagógiai munkánk során sokszorosan kiaknázzuk. 

Tehetséges tanulóinkat zeneiskolába, sportegyesületekbe irányítjuk. 

 

Intézményünk a EFOP-3.3.5-17-2017-00003 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása az Egri 

Főegyházmegye oktatási intézményeiben” című projekt keretében informális és nem-formális 

tematikus táborok megvalósítása során kipróbált módszertan beépítésére törekszik a tanítási 

órákba, illetve a tanórán kívüli tevékenységekbe, lehetőség szerint az intézmény minden 

évfolyamának bevonásával. 

Intézményünk elsősorban a projekt megvalósítása során kipróbált közösségi programokat 

preferálja. 

 

Az informális és nem-formális programban az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kap a 

nevelés területe, és előtérbe kerül a kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a 

műveltségterületi tartalmakkal. 

Az új tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését 

helyezik a középpontba, amelynek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-oktatási 

programok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik, azaz nem kizárólag a 

tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az 

iskolában eltöltött időt is. 

Középpontban a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, 

kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll. 

A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési 

megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. 
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Témamodulok  
 

Tematikus programok témamoduljai 

évfolyamonként 
Tantárgyi illeszkedés 

 

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

Nomád, kaland  

 

      X Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek Hon- 

és népismeret Magyar 

irodalom Technika, életvitel 

és gyakorlat Biológia-

egészségtan Testnevelés és 

sport Természetismeret  

Közlekedés, KRESZ, 

Sport és egészségre 

nevelés 

X X X X X X X Technika, életvitel és 

gyakorlat  

Testnevelés és sport Biológia-

egészségtan  

Idegennyelv   X X X X X Idegen nyelv  

Környezetvédelem, 

természetismeret, 

tudatos fogyasztói 

magatartás 

 

Nemzeti alaptanterv 

(110/2012. 

Kormányrendelet) 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

X X X X X X X Környezetismeret 

Természetismeret Technika, 

életvitel és gyakorlat  

Biológia-egészségtan Földrajz 

Fizika Kémia Technika, 

életvitel és gyakorlat  

Nemzeti és kulturális 

identitás, 

hagyományőrzés, 

anyanyelvápolás 

 

Nemzeti alaptanterv 

(110/2012. 

Kormányrendelet) 

hazafiságra nevelés 

X X X X X X X Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek Hon- 

és népismeret Magyar nyelv 

és irodalom Ének-zene 

Vizuális kultúra Dráma és 

tánc Technika, életvitel és 

gyakorlat  

Művészeti nevelés X X X X X X X Magyar nyelv és irodalom  

Ének-zene Vizuális kultúra 

Dráma és tánc  

Digitális világ, tudatos 

médiahasználat, 

digitális alkotás 

 

Nemzeti alaptanterv 

(110/2012. 

    X X X Informatika Technika, 

életvitel és gyakorlat Hit- és 

erkölcstan  

Fizika Matematika 

Természettudományi 

gyakorlatok Technika, 
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Kormányrendelet) 

médiatudatosságra 

nevelés.  

életvitel és gyakorlat Vizuális 

kultúra Mozgóképkultúra és 

médiaismeret  

Életvezetés, családi 

életre nevelés, 

közösségi 

szerepvállalás 

 

Nemzeti alaptanterv 

(110/2012. 

Kormányrendelet) 

erkölcsi nevelés, 

önismeret, családi 

életre nevelés testi és 

lelki egészségre 

nevelés, 

X X X X X X X Technika, életvitel és 

gyakorlat Magyar irodalom 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek Hon- 

és népismeret Hit- és 

erkölcstan Etika  

 

2.3. Teljes körű egészségfejlesztés 

2.3.1. A teljes körű egészségfejlesztés 

A teljes körű egészségfejlesztés célja 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden gyermek 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – 

az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges 

táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 

egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság 

megvalósítása. 

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 

hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos 

beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az 

egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek beépülnek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe. 



25 
 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk ismerete, 

 egészségi állapotunk ismerete, 

 a mozgás fontossága. 

A feladat jellege közös problémakezelést és egységes viszonyulást igényel a résztvevők között: 

 intézményvezető vagy megbízottja, 

 egészségnevelő pedagógus, 

 iskolaorvos, védőnő, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

 napközis és tanulószobai csoportok vezetői. 

Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló 

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné. 

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek, 

tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beillesztjük az intézményben megvalósuló 

átfogó prevenciós programokba. 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő tevékenységek 

Kiemelt feladatok 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat, 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és az egyéb foglalkozások 

keretében –foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel. 

A teljes körű egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának feladata. 

A teljes körű egészségfejlesztést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják 

 a mindennapos testedzés, 

 környezetismeret, természetismeret, biológia, osztályfőnöki órákon feldolgozott 

ismeretek, 

 egyéb foglalkozások, táborok, kirándulások, 
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 az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele a 

tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok 

Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt 

szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

Intézményünk közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és  

megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal. 

Ha az intézmény a tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, 

megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem, területen 

működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 

A tanulók fizikai állapotának mérésére a munkatervben meghatározott időintervallumban kerül 

sor. 
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2.3.2.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

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

technika, testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot az 

ifjúsági védőnő látja el. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű  

           megelőzésére, kezelésére, 

 életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, 

 elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása, 

 a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése, 

 a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok – 

           egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 tanórán: biológia, testnevelés, osztályfőnöki, technika órán, 

 tanórán kívül: szakkörön, egyéb tanórán kívüli foglalkozáson, kirándulás keretében, 

 önálló ismeretszerzéssel: házi feladat, gyűjtőmunka. 

Módszerei, eszközei: 

 előadás,  

 projekt,  

 gyakorlat,  

 kutatómunka, 

 IKT eszközök használata. 

2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, közös 

cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a közös 

szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más emberi 

közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója, 

közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni sajátosságait. 

A közösségi tudat legfőbb meghatározója, hogy Jézusban mindannyian Isten gyermekei 

vagyunk: tanárok, diákok, szülők. Ezt a tudatot erősíti mindennapos, illetve rendszeres 
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vallásgyakorlásunk – az ima (iskolában tanítás előtt és után), a szentmisék (a közösségünk és 

az Egyház ünnepein) és a lelkigyakorlatok.  

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell 

vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával. 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

 érdeklődő, segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást. 

A közösségfejlesztés célja:  

A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok 

egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el. 

Jelképeink, ünnepeink, hagyományaink közösségformáló, megtartó funkciójuk folytán, a 

következő csoportok hatékonyabb működésében is fontos szerepet játszanak. 

A közösségi nevelés területei: 

 a család, 

 az iskola, 

 az iskolán kívüli közösségek. 

Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

 tanítási órák, 

 tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. napközi, kirándulások, 

sportfoglalkozások) 

 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diák-önkormányzati  

munka), 

 szabadidős tevékenység. 

Közös lelki nap 

Feladata: A keresztény értékrend megismerése, mélyítése, ezzel segítve az egységes 

nevelésben való együttműködést. 

Közös zarándoklatok 

Feladata: Ismerjük meg Magyarország híres kegyhelyeit, ezzel is segítve a keresztényi 

nevelést, a nevelői példa felmutatását. 

Plébániákkal közös programok 

Feladata: A plébániákkal való élő kapcsolatok erősítése. 
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Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt  

munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős 

tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának. 

Ha a diákok kötődnek közösségükhöz, közvetett módon is erősödik bennük a nevelés és 

oktatás hatása.  

Személyiségük fejlődéséhez elengedhetetlen a közösséghez tartozás, a közösség általi nevelés. 

A közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

A közösségek 

 megszervezése, irányítása, 

 tevékenységeinek koordinálása, 

 egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, 

 önigazgatási képességének fejlesztése. 

2.4.1.Közösségek 

A család 

A család a legalapvetőbb közösség, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, 

formálja a gyermek fejlődését, értékrendjét, másokhoz való viszonyát. Alapvető normákat 

alakít ki, amelyek az iskolába kerülve tovább fejlődnek. A személyiség kialakítása során 

kiemelt szerepet kap az iskola és az osztályközösség.  

Az iskolai közösség 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti.  

Megkülönböztetett feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökökre, a 

pedagógusokra. 

Az iskola életében a közösség tevékenységrendszere kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az 

iskola begyakoroltatja a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartásformákat, biztosítja az 

alapvető nevelési elvek, a katolikus értékrend, az együttélés szabályainak elsajátíttatását.  

Az osztályközösség  

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokások, értékrend, a 

baráti körben kialakított emberi kapcsolatok. Az osztályközösség szokásokkal, 

szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az életszemléletük folyamatosan alakul 

és fejlődik. Ebben nagy szerepe van a közösségnek, mivel az osztálytársak kölcsönösen hatnak 

egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon 

meghatározó annak légköre és szellemisége. 

Az osztályközösség feladata: 

 a keresztény magatartás erősítése, 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

 az egyéni értékek felismerése, 
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 egymás tiszteletben tartása, 

 egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

 a másság elfogadása, a tolerancia, 

 társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen 

fontos feladata van a problémák felismerésében és azok keresésében. Meghatározó a 

tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló 

támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család.  

Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és 

találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a 

probléma megoldásában a segítségére lehetnek. 

A közösségfejlesztés színterei  

A tanórai foglalkozásokon számtalan lehetőségünk nyílik a közösség fejlesztésére.  

A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése 

azonban nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében. 

Szükséges olyan együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől.  

Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas lehetőségek iskolánkban: 

 hitéleti programok, 

 délutáni csoportfoglalkozások, 

 tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar, 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

 környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások, 

 múzeumi foglalkozások, színházlátogatás, 

 művészeti csoportok, 

 sportfoglalkozások, házi bajnokságok, kulturális és sportrendezvények, 

 diáknapok, 

 ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás, 

 iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió,  

 könyvtári foglalkozás, 

 egyéb rendezvények. 

Az önkormányzás képességének kialakítása 

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

A diákközösségek részt vesznek az alábbiak megszervezésében, lebonyolításában: 

 háziversenyek, vetélkedők, pályázatok, kirándulások, tábori programok,  

 házibajnokságok, kulturális és sportprogramok,  
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 papírgyűjtés, 

 iskolarádió 

 ünnepélyek, rendezvények, hitéleti programok 

 javaslattétel a házirend módosítására. 

Alkalmazottak közösségei 

 alkalmazotti közösség, 

 nevelőtestület, 

 szakmai munkaközösségek, 

 feladatorientált teamek. 

A legnagyobb, leghatékonyabb közösségépítő erő egymás és a gyermekek szeretete és 

tisztelete. Felnőtt közösségeink építése azért is különösen fontos, mert elsősorban példával 

nevelünk.  

Színterei: 

 lelki programok, 

 kirándulások, 

 szakmai összejövetelek, 

 napi kapcsolat. 

Szülői szervezetek:  

 osztályszintű szülői munkaközösségek, 

 iskolai szintű szülői közösségek. 

A tanulók életkoruknál fogva segítségre, bátorításra szorulnak. A pedagógusok feladata 

segíteni, előmozdítani a tanulók közösségi életének megszervezését. 

Az iskola a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve 

végzi nevelő-oktató munkáját. 

A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az 

iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A pedagógus alapvető 

feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy a tanuló 

életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés 

magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására. 

A szülői közösség fejlesztésének színterei 

 a szülői értekezletek,  

 a fogadóórák,  

 a szülői választmányi ülések,  

 az iskolai rendezvények  

2.4.2.A média szerkesztésében részt vevők tevékenysége, céljai 

 Az iskolarádió, 

- a közösség leggyorsabb kommunikációs lehetősége, 



32 
 

- a közérdekű bejelentéseket a tantestület által meghatározott időszakban teszi 

közzé, 

- egyes állami, egyházi ünnepekről és a jeles napokról az iskolarádión keresztül  

emlékezünk meg.  

2.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

 különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

2.5.1.A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása 

Az Nkt. 4.§ 25. pontja rögzíti, hogy „sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges 

bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8). EMMI rendelet 

alapján az intézmény vállalhatja: 

 pszichés fejlődési zavarral küzdők tanulók (diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia) 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók ellátását. 

 mozgásszervi fogyatékos (akadálymentesítést nem igénylő) 

 érzékszervi fogyatékos (enyhe látási, hallási) 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során 

valósul meg, segíti a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb 

beilleszkedést. 

Fejlesztési követelményeink igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez. 

Ügyelünk arra, hogy a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érvényesítése érdekében a tartalmak kijelölésekor egyes területeket módosítunk, 

elhagyunk vagy egyszerűsítünk. 

A sajátos nevelési igényű tanulókat a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 

(integráltan) neveljük, oktatjuk. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus 

szükséges. 
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A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola speciális feladatként vállalja a helyi 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását.  

 

Integrált nevelés, oktatás  

Iskolánk oktató-nevelő munkájának legfontosabb feladata a másság elfogadása, egymás iránti 

empátia, tolerancia fejlesztése. Folyamatos kapcsolattartás a szülők közösségével. Nevelőink a 

tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik az SNI-s tanulásra jellemző módosításokat, 

együttműködnek a különböző szakemberekkel, javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, 

beépítik a pedagógiai folyamatokba.  

 

A fogyatékkal élő gyermek/tanuló minden más gyermekkel közös emberi tulajdonságokkal 

rendelkezik, ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, társadalomban él. Ezért felnőtté 

válásukhoz biztosítjuk iskolai kereteinken belül az elsajátítható tudást és a kialakítandó 

képességeket, szem előtt tartva egészséges személyiségfejlődésük megalapozását, fejlesztését, 

illetve oktatásukhoz – nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális szükségleteiket, hogy 

felkészítésük olyan mértékűvé váljon, amivel iskolaváltás esetén egy másik iskolában folytatni 

tudják tanulmányaikat, és képessé válhassanak szakképzésre. Az integrált képzésben részt 

vevők az általános iskola tanítási rendjéhez alkalmazkodnak, egyéni gyógypedagógiai 

fejlesztésük órarendjükhöz és napirendjükhöz igazodik.  

 

Alapelv  

 A speciális nevelés alapeszménye olyan elfogadó környezet kialakítása, ami a sérült gyermek 

erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságát elfogadja, a sajátos értelmi és személyiség 

állapotához igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és ez a sérült gyermek harmonikus 

személyiségfejlődését eredményezi.  

 Az intézmény, mint befogadó intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés 

specifikus ellátásához nélkülözhetetlen többletszolgáltatások biztosítását - a sajátos nevelési 

igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását, - a kiegészítő pedagógiai 

szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú 

gyógypedagógiai ellátást. A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe veszi az 

egyes tanuló sajátos nevelési igényét, sérülés specifikus szükségletét és ennek érvényét szerzi 

az egyedi sajátosságokhoz igazított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök 

alkalmazásával.  

 

Cél  

 A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek 

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása.  

 Összhang megteremtése, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló ugyanolyan ellátásban 

részesüljön, mint más gyermek, problémája figyelembe vétele mellett.  

 Biztosítani szeretnénk számukra: - a fejlesztés segítse számukra az önállóságot, a társadalmi 

beilleszkedést - rehabilitációs célú fejlesztő terápiák - a tanulót a nevelés, oktatás, fejlesztés ne 

terhelje túl.  
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Feladat  

 Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai 

segítség nyújtása, a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolása. 

 Az együttműködés formáinak kialakítása – rögzítése, illesztése az aktuális órarendbe.  

 A sérült tanuló megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése, team-

munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján.  

 A fejlesztés tervezése tanórai keretek között, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások 

keretében – egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással – 

a gyógypedagógus által biztosított speciális tantervre építetten.  

 Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, szakmai felkészítésén, 

folyamatos továbbképzésen való részvétel, valamint a szakmai anyagok igénybevétele.  

 Az érintett tanulóknak egyéni haladási ütem biztosítása, differenciált nevelés, oktatás 

céljából individuális módszerek, technikák alkalmazása.  

  A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése együttesen kialakított 

vélemény szerint – a szülő bevonásával, tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi 

neveléshez, a gyógypedagógussal együttműködve.  

  A gyógypedagógus által egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívák keresése, együttműködés különböző szakemberekkel, a tanulóval foglalkozó 

pedagógusokkal. Észrevételek, javaslatok beépítése a pedagógiai folyamatokba.  

 

Iskolánkban ellátott sajátos nevelési igényű tanulók csoportjai: 

 A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló: 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

 

2.5.1.1. Diszlexia, diszgráfia:  

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozik, intelligenciaszinttől független olvasási, 

írási, helyesírási gyengeség. Háttérben idegrendszeri sérülési, organikus eltérési, érési késése, 

működési zavar, örökletesség, lelki és környezeti ok áll. Ezeknek a tanulóknak differenciáltan 

az aktív szókincse és gyenge az emlékezete. Nehezen alakul ki hang-betű kapcsolat, gyakori a 

betűtévesztés az olvasás során. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg 

tartalma között. Gyenge a szövegértése. Diszgráfia esetén nehezen tanul meg írni. Az 

írómozgás egyenetlen, lendülete és ritmusa töredezett, fáradékonyabb.  

 

Fejlesztési feladat: 

 látás, hallás, mozgás koordinálása,  

 a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

 olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel,  

 élő idegen nyelv oktatása során problémájának figyelembevétele.  
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2.5.1.2. Diszkalkulia:  

A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, a számok sorrendiségének, számneveket 

szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának a nehézsége. Ezeknél a tanulóknál hiányzik a 

matematikai érdeklődés, kialakul a mechanikus számlálás képessége.  

 

Fejlesztés feladatai:  

 érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése, 

 testséma kialakítása, 

 a matematikai nyelv tudatosítása,  

 segítő, kompenzáló eszközök használata, 

 szám-és műveletfogalom kialakítása,  

 egyéni sajátossághoz igazodó gyakorlás. 

 

2.5.1.3. Hiperaktivitás és figyelemzavar:  

Fejlesztés feladatai:  

  a tanuló helyének jó megválasztása az osztályban, 

  egyénhez igazodó követelmény kialakítása, 

  az alkalmazkodó készség fejlesztése, 

 a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

  együttműködés családokkal, szakemberrel, 

  sikerélmény biztosítás, 

 egészségügyi és pedagógiai rehabilitáció, 

   önértékelési képesség fejlesztése. 

 

2.5.1.4. Mozgásszervi fogyatékos  

A mozgáskorlátozottság többnyire idegrendszeri eredetű. A mozgászavarra elsődlegesen a 

nagymozgások (járás, futás) koordinálatlansága, a finommozgások kivitelezésének nehézségei 

jellemzőek. A mozgáskorlátozottság egyénileg más és más. Egyénre szabott gyógypedagógiai 

(szomatopedagógiai) módszerek, eljárások technikák és eszközök alkalmazását kívánják a 

mozgáskorlátozottak. 

 

Nevelés, oktatás sajátosságai  

 integráció az oktatásban; az enyhén sérültek veszik igénybe,  

 személyi feltételek biztosítása utazó tanárok segítségével, 

 mozgásnevelést szomatopedagógus vagy gyógytornász végezheti. 

 

Fejlesztés feladatai:  

 Személyesen az érintett tanulóhoz forduljunk, ne a kísérőhöz! 

 Kérdezzük meg pontosan, hogyan segítsünk! 

 Ne sürgessük, kerüljük a hirtelen mozdulatokat! 
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2.5.1.5. Érzékszervi fogyatékos (látás-hallás) 

A hallássérültek nevelésében, oktatásában alapelv a társadalmi integrációra történő 

felkészítés. Ebből következik az, hogy a beszéd tanítását helyezik előtérbe, a jelelés – a siketek 

jelnyelvének – oktatása helyett, amelyet gyermekkorban elsősorban a szülőktől és egymástól 

tanulnak meg a hallássérült gyerekek. 

A szülők sokat segíthetnek hallássérült gyermekük önállóságra nevelésében. Az általános 

iskolás gyermekek már megtanulják kezelni hallókészüléküket. 

 

Az értékelés alóli mentesség hallássérültek esetében ének-zene vagy idegen nyelv tantárgy 

esetében indokolt lehet.  

A hallássérült tanuló megfeszített figyelemmel vesz részt a tanóra eseményeiben. Ez az erős 

igénybevétel folyamatos azért, hogy el ne mulasszon valamit, megértse, leírja, követni tudja az 

elhangzottakat. Az idegi fáradtság ezért nála hamarabb jelentkezhet, mint társainál. Amikor a 

hallássérült tanuló ír, nem tudja alkalmazni a segítő szájról olvasási technikát. Ezért célszerű a 

vázlatot, a leírt szöveget egy lapon előre odaadni. 

Nevelés, oktatás sajátosságai  

 a hallássérült tanuló felkészítése az együttnevelésre, 

 a kiválasztott iskola pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak, leendő osztálytársaknak 

felkészítése a hallássérült tanuló fogadására, 

 az osztálytársak szüleinek előzetes tájékoztatása, 

 a pedagógusokkal való együttműködés az optimális környezeti feltételek 

kialakításában, tanácsadás, 

 folyamatos, közvetlen gyógypedagógiai segítségnyújtás a tanulónak. 

 

 

Fejlesztés feladatai:  

 A sajátos nevelési igényű tanulóknak pontosan kell ismerniük nehézségeiket és szükség 

esetén segítséget kell kérniük. Kérdezzük meg pontosan, hogyan segítsünk! 

 Figyeljünk a személyes kommunikációra! Általános szabály, hogy a hallássérülttel, 

átlagos hangerővel és szokványos artikulációval kell beszélni. 

 

A gyengénlátó tanulók 

A látássérülés nem egyformán érinti a perifériás és a centrális látást (éleslátás). A centrális 

látás sérülése a síkírást-olvasást akadályozza, a perifériás látás sérülése pedig a látótér 

csökkenését, gyakran körkörös szűkületét, úgynevezett „csőlátást” eredményezve elsősorban a 

tájékozódást, közlekedést nehezíti. Egyes szembetegségek következménye színtévesztés vagy 

színvakság is lehet. 

Pszichés funkciók és tulajdonságok tekintetében a gyengénlátók nem maradnak el jól látó 

társaiktól, sőt gyakran kiemelkedően jó képességekkel rendelkeznek, amelyek kompenzálják a 

sérült funkciókat. A gyengén látásból következik, hogy általában lassabban olvasnak, mint az 

ép látású tanulók. A tanulás során ezt a hátrányukat sokan figyelmi koncentrációval és a 

memória fejlesztésével kompenzálják.  
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Fejlesztés feladatai: 

Az iskolai feladatok nagyrészt vizualitásra épülnek. A gyengénlátó, aliglátó tanulók emiatt 

alapvetően hátrányban vannak.  

 Az ismeretszerzéshez, feladatmegoldáshoz több időre lehet szükségük. 

 Az egyéni differenciáláshoz nagy odafigyelés szükséges a pedagógus részéről, de 

sokszor apró módszerbeli vagy eszközt érintő változtatás is elegendő ahhoz, hogy a 

látássérült tanulók érzékelési korlátaik ellenére eredményesen vegyenek részt a tanítási-

tanulási folyamatban.  

2.5.2.Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

Az Nkt. 4.§ 3. pontja rögzíti, hogy „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.” 

Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az iskolai nevelés és 

oktatás keretében valósítható meg. 

A tanulási zavarok elsődleges tünetek, melyeknek következményei a kudarcok. Másodlagosan  

alakulhatnak ki a viselkedési zavarok.  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Mind a tanulási-, mind a viselkedési zavarok feltárásához diagnosztizáló eljárások 

szükségesek. 

A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel (BTM) küzdő gyermekek fejlesztése 

egyénre szabottan történik a szakvéleményében foglaltaknak megfelelően, melyhez egyéni 

fejlesztési tervet készítenek a fejlesztésben részt vevő szakemberek – gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus - tanulónként. 

Megismerési eljárások 

 családi háttér megismerése (családlátogatás), 

 pedagógiai szakvélemény, 

 szülői jellemzés, 

 a pedagógus megfigyelései. 

2.5.3.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programok 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek 

során történik: 
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 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás; 

 korrepetálás, 

 felzárkóztató foglalkozások – napközi otthonos foglalkozás keretében, 

 inger-gazdag környezet kialakítása, 

 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése, 

 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése, 

 ok-okozati összefüggések feltárása, 

 negatív környezeti hatások kiszűrése, 

 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása, 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai, 

 családlátogatások, 

 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése, 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

2.5.4. A tehetség és a képesség kibontakozását segítő tényezők 

Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti 

általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 

felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

Iskolánk fő profilja a vizuális tehetségígéretek fejlesztése. Az évtizedek óta folyó magas 

színvonalú képzés tematikája, tárgyi és személyi feltételei adottak. 

Természetesen kiemelt figyelmet, gondoskodást kapnak a más területeken megmutatkozó 

tehetségek is. 

A tehetséges tanulók speciális képességeinek kibontakoztatásához biztosítjuk kreativitásuk 

fejlesztését szolgáló szervezeti formákat.  

Fontos, hogy minél előbb felismerjük az átlagosnál tehetségesebb gyerekeinket, speciális 

fejlesztésüket minél hamarabb kezdjük el. 

A fejlesztés lehetőségei tanórán, a tanórán kívüli és az önálló munkában: 

 kiscsoportos és egyéni foglalkozások, 

 differenciálás, csoportbontás, 

 kooperatív és projektmódszer, 

 versenyek, 

 iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló, csoportos 

használata, 

 IKT eszközök adta lehetőségek beépítése - napi gyakorlat szintjén - a fejlesztésbe 

 motiválás, személyes beszélgetés, ösztönzés, a jutalmazás megfelelő formáinak 

alkalmazása. 

 

Tehetséges gyermekeink közül a legjobbaknak bizonyítási lehetőséget adunk az egyházi, 

városi, országos tanulmányi- és sport versenyeken történő indulással. 
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A tehetségnevelés folyamata 

A tehetséges tanulók  

 felismerése, 

 kiválasztása, 

 fejlesztése, 

 megmérettetése - versenyeken, pályázatokon. 

 

Ennek érdekében 

 szabályozzuk 

- a tehetséggondozás módját, 

- az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeit, 

 kialakítjuk a tehetséggondozás tartalmát, feltételeit: 

- az iskola megteremti a szervezeti formákat (szakkörök),  

- a fenntartó biztosítja a feltételeket (óraszám, pénzügyi háttér). 

A tehetséggondozás személyi feltételei 

A tehetségnevelési programok megvalósíthatóságához elengedhetetlenül szükséges az 

elkötelezett és a témában jól képzett pedagógusok megléte, akik személyiségükben alkalmasak 

és képesek a tehetséges tanítványaikkal való foglalkozások vezetésére, önálló programok 

megvalósítására.  

Tevékenységi formák 

Iskolánkban a tehetséggondozást a következő szervezeti formák segítik: 

 tanítási órák, 

 hitéleti programok, 

 délutáni csoportfoglalkozások, 

 tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, énekkar, 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

 múzeumi foglalkozások, színházlátogatás, 

 művészeti csoportok, 

 sportfoglalkozások, házi bajnokságok, 

 kulturális és sportrendezvények, 

 ünnepélyek, megemlékezések, 

 iskolarádió,  

 könyvtári foglalkozás, 

 egyéb rendezvények. 

Ezen tevékenységi formák során szerzett ismeretek tanulóink tehetséggondozása mellett 

elősegítik a továbbtanulásra való felkészülésüket is. 

A foglalkozásokat úgy tervezzük, hogy a tanuló maximális terhelhetőségét ne haladja meg az 

általa választott órák száma. 
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2.5.5.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Hátrányos helyzetűek segítése 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyerekek kerülnek. A 

nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége nem tudja, 

vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel 

megküzdeni, de képtelen a családi nevelés hiányát pótolni. Szám szerint is emelkedik a 

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma.  

A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok 

száma. Alapvető a lelkiismeretes, a tanulókra egyenként is odafigyelő osztályfőnök segítsége. 

Fontosnak tartjuk megismertetni tanulóinkkal a szenvedélybetegségek megelőzését szolgáló 

programokat, hiszen a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek e tekintetben 

potenciális célcsoportot alkotnak. 

Prevenció céljából külső előadó segítségét kérjük. 

Nehéz a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a gyermek számára nem biztosítja a 

megfelelő erkölcsi hátteret. A szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt.  

Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de az ilyen nehéz esetekben fel kell vállalni a 

fokozott törődést a tanulóval.  

Ennek lehetőségei: 

 korrepetálás, tehetséggondozás, 

 továbbtanulásuk biztosítása, 

 gyakori egyéni beszélgetés, segítség a személyes problémák megoldásában, 

 fokozott kapcsolattartás a családdal (családlátogatás, fogadóórák), 

 a gyermekvédelmi felelős hatékony közreműködése, 

 kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 segítség a hiányosságok pótlásában. 

 

A szociális juttatások elosztásának rendszere 

Iskolai étkeztetés 

Az iskola ebédlővel, konyhával rendelkezik. 

Tanulóinknak térítés ellenében tízórait, ebédet,uzsonnát tudunk biztosítani.  

A jogszabályok szerint kedvezményesen étkezhet az a tanuló, aki 

 tartósan beteg,  

 három- vagy többgyermekes családban él, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
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Tankönyvek beszerzése  

Az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket. Az 

iskolai tankönyvrendelést - a fenntartó egyetértésével - az iskola igazgatója készíti el, a 

szakmai munkaközösség véleményének beszerzését követően, az Nkt. 63. § (1) bekezdés c) 

pontjának figyelembevételével. A tankönyvrendelés alapján meghatározza, hogy a tankönyv 

vásárlására rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. 

Meghatározza a tankönyvellátás rendjét, és erről értesíti a szülőket. A tankönyvlista alapján a 

szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére mely tankönyveket, munkafüzeteket igényli. 

Iskolánk megrendeli a szakmai munkaközösségek által javasolt, az igazgató által jóváhagyott 

könyveket, és biztosítja a lehetőséget azok időben történő megvásárlására.  

Az ingyenes tankönyvellátást felmenő rendszerben, fokozatosan biztosítja az állam 2013 

szeptemberétől.  

Az ingyenes tankönyvet az iskola éves használatra a tanuló rendelkezésére bocsájtja. 

2.6. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Az iskola igazgatójának feladatai 

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, a gyermek- és  

ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. A nevelési és oktatási intézmény 

vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása.  

A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének  

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges 

feltételekről. 

A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatja a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. 

 

Az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak munkáját:  

 az osztályfőnököket tájékoztatja arról, hogy milyen problémával, hol és milyen 

időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi 

feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, 

 a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése alapján, a veszélyeztető okok feltárása 

érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét, 
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 gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető, veszélyeztető tényezők megléte esetén értesíti a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatot, 

 a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ felkérésére 

részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

 a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi  

támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában 

tartózkodásihelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 

vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot 

tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására, 

 az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi  

feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, stb.) címét, illetve  

telefonszámát, 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról, 

 nyilvántartást vezet az iskolában lévő veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű 

tanulókról. 

2.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, 

gyakorlásának rendje 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A  

jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének 

hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diákközösségek munkájában történő 

részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására nyújt lehetőséget a 

jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási 

rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók 

kifejthessék véleményüket pl. a házirend elkészítésekor. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy 

egyes – a tanulóközösség egészére vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók 

szervezett formában részt vehessenek a döntést megelőző véleményezésben. Ennek érdekében 

az osztályfőnökök minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és tartalommal 

ismertetik a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek 

számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. 

Az iskolában diákközösség működik. A diákközösség tagjait az osztályok delegálják. Vezetője 

a nevelőtestület tanára, akit az intézmény vezetője bíz meg.  

2.8. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

Pedagógus  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  
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Legfontosabb helyi feladatai: 

 a tanítási órákra, foglalkozásokra való alapos, módszertanilag igényes felkészülés, 

 az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú és változatos módszerekkel történő közvetítése, 

 oktatómunkájának éves terv szerint, tanórai szinten, a tanulócsoporthoz igazítva, 

szakszerű megtervezése, a tanulók tevékenységének irányítása, 

 tanulási szokások megalapozása, egyéni képességek kibontakoztatásának támogatása, 

tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése, készségeik, képességeik eredményes 

fejlesztése, 

 motiváló, támogató környezet biztosítása, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a mérés, értékelés eredményeinek feldolgozása, következtetések levonása, szükségek 

intézkedési tervek kidolgozása, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 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, diákközösségeket 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, 

 pályázatírás, pályázatokon való részvétel, 

 az iskolában a keresztény neveléshez szükséges légkör megteremtése, 

 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, 

 a 7. évfolyamon tanító pedagógusok feladata a Határtalanul pályázatban való részvétel, 

a program előkészítése, megvalósítása, a program záróbeszámolóinak elkészítése, 

beszámoló összeállítása az iskola felső tagozatos diákjainak. 

 

 

Osztályfőnök 
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Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, 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. 

 Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. 

 Segíti az osztályközösség kialakulását. 

 A szociális hátrányban levők felderítése, segítő attitűd kialakítása, másság elfogadása. 

 A gyerekekkel egyénileg, differenciáltan is foglalkozik, szükség esetén felveszi a 

kapcsolatot megfelelő szakemberrel. 

 A kommunikatív érzék, kommunikációs készség fejlesztése a mindennapi életben. 

 A szeretet és az összetartozás légkörének kialakítása. 

 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, fogadóórát tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai programokról, azokon való részvételre 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Órát látogat az osztályban. 

 Szükség szerint családot látogat. 

2.9. Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel 

A kapcsolattartás célja a folyamatos, kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás,  

partnerkapcsolatok erősítése. 

Kapcsolattartás formái a tanulókkal 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, programokról 

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,  
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 az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon. 

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

folyamatosan (szóban, a tájékoztató füzeten keresztül és az e-naplóban írásban) tájékoztatják. 

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

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, vagy a 

szülők közösségével. 

További lehetőségek: 

 személyes beszélgetés,  

 honlap, 

 e-napló, 

 faliújság, 

 iskolarádió, 

 iskolai rendezvények, programok, 

 kiállítások, 

 kirándulások, 

 tájékoztató füzet. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

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

programokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy a szülők közösségével. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 szülői értekezlet, 

 fogadó óra, 

 nyílt tanítási nap, 

 írásbeli tájékoztató, 

 családlátogatás, 

 faliújság, 

 honlap, 

 e-napló,  

 iskolai rendezvények, programok, 

 kiállítások, kirándulások. 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az éves munkaterv 

határozza meg. 

Kapcsolattartás az iskola partnereivel 
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A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és 

működési szabályzat jogkörébe tartozik. 

Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a 

fenntartóval.  

2.10.A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra,illetve az 

 alkalmassági vizsgákra 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.  

 az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

Alkalmassági vizsgát köteles tenni  

 az a tanköteles óvodás gyermek, akiknek gondviselője felvételét kéri az emelt szintű 

vizuális kultúra képzésre, 

 az a más intézményből érkező tanuló, akinek gondviselője felvételét kéri emelt szintű 

vizuális kultúra vagy emelt óraszámú idegen nyelv képzésre. 

 

Szintfelmérő vizsga 

 „A második és a negyedik évfolyam végén az emelt óraszámú idegen nyelv képzésben 

résztvevő tanulók szintfelmérő vizsgát tesznek minden tanév májusban.” 

Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás 

feltételeinek biztosítása. 
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2.10.1. Az értékelés rendje 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk 

meg. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél a tanuló – kiskorú tanuló 

esetén a szülője – jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén. 

A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg. 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. 

2.10.2. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az 

intézmény helyi tantervében meghatározott követelményrendszer szabályozza.  
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Tantárgy 

Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Vizsga 

Alsó tagozat 

Magyar nyelv x x  

Magyar irodalom x x  

Idegen nyelv x x  

Matematika x x  

Hittan  x  

Környezetismeret x x  

Ének-zene  x x 

Vizuális kultúra   x 

Életvitel és gyakorlat   x 

Testnevelés és sport   x 

Informatika  x x 

Dráma és tánc  x x 

Felső tagozat 

Magyar nyelv x x  

Magyar irodalom x x  

Idegen nyelv x x  

Matematika x x  

Hittan x x  

Történelem x x  

Természetismeret x x  

Fizika x x  

Kémia x x  

Biológia- egészségtan x x  

Földrajz x x  

Ének-zene x x x 

Hon- és népismeret  x  

Vizuális kultúra   x 

Informatika  x x 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

  x 

Testnevelés és sport   x 

Dráma és tánc   x 

Tánc és mozgás   x 

Természettudományi 

gyakorlatok 

x x x 
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Az alkalmassági vizsga: 

1. Az emelt szintű vizuális kultúra képességmérés területei: 

 kreativitás; 

 emberi alak rajzolása; 

 térben való tájékozódás; 

 mintakövetés; 

 szín felismerés; 

 eszközhasználat. 

Értékelése: megfelelt; nem felelt meg minősítéssel történik. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló 

magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.  

 

2. Az emelt óraszámú idegen nyelvi mérés területei:  

 kommunikációs készség mérése; 

 íráskészség mérése; 

2.11.A felvétel és átvétel helyi szabályai 

2.11.1. Az első osztályosok beiskolázása 

Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. 

Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. 

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen 

plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény 

pedagógiai programját és mutasson együttműködési készséget annak megvalósításában.  

Az emelt szintű vizuális kultúra képzés beiskolázási feltétele a sikeres alkalmassági vizsga is, 

melyet az intézmény a beiskolázást megelőzően hirdet meg és bonyolít le. 

További szempontok:  

 testvér már az intézményünkbe jár, 

 a család az egyházközséghez tartozik, 

A leendő első osztályosok tavasszal ismerkedési foglalkozáson vesznek részt, mely szóbeli 

beszélgetésből és játékos feladatokból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az iskolavárás 

megkönnyítése.  

A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt a kollégák javaslata alapján. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, 
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 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét, 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

 a szülő személyi igazolványát. 

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 

2.11.2. Átvétel más intézményből 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való 

döntés az intézmény vezetőjének jogköre. Döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek 

véleményét. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége 

megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban 

való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára már 

nem bepótolhatóvá teszi a lemaradást. Az átvétel eldöntésekor figyelembe kell venni az 

átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és 

fegyelmi intézkedéseket. 

Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. 

Különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak 

ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a 

különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett 

tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást biztosítunk az átvett tanuló 

számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló 

együttes kérésére – évfolyamismétléssel, eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a 

diák. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél is alapvető szempont, hogy a szülő és a 

gyermek gyakorolja vallását, rendelkezzen plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a 

katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és legyen együttműködő annak 

megvalósításában. 

Az emelt szintű vizuális kultúra képzésben résztvevő osztályba való átvétel feltétele a sikeres 

alkalmassági vizsga is, mert pedagógiai programunk előírja az alkalmassági vizsgát és azon a 

megfelelést a felvétel követelményeként. 

További szempontok az átvételről való döntéshez: 

 testvér már az intézményünkbe jár, 

 az osztályok száma az évfolyamon, 

 az osztályok létszáma, 

 a választott / tanult idegen nyelv, 

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a személyi, tárgyi feltételek megléte, a  

fejlesztés lehetőségeinek biztosítása. 



51 
 

 

Az átiratkozáskor be kell mutatni: 

 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosító 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,  

 a tanuló keresztlevelét, 

 a plébánosi ajánlást, 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 

3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

3.1. A helyi tanterv óraszámai 

3.1.1.A választott kerettanterv megnevezése 

Jogszabályi háttér 

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

alkalmazásáról 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletben a Helyi tantervünket a kerettantervek 

kiadásának és jogállásának rendjéről szóló meghatározott kerettanterv alapján készítettük, 

figyelembe véve az iskola hagyományait, adottságait is.  

Az iskola helyi tantervében a tantárgyak tananyagai és követelményei megegyeznek a 

minisztérium által kiadott kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.   

 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 
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Óraterv a kerettantervekhez 1-4. évfolyam 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom         7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam 

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan (helyette hittan) 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia - Egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc /Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

 Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol vagy német nyelvet 

tanulhatják. 

  Az 5. évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak 

közül a Hon- és népismeret tantárgyat választjuk. 
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3.1.2. A választott kerettanterv típusa 

 

A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük fel  

táblázatunkban. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül az alábbiakat 

választjuk: 

 

Tantárgy 
A választott kerettanterv 

megnevezése 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

„A” változat 

 

Fizika 

 

„B” változat 

 

Kémia 

 

„B” változat 

 

Biológia-egészségtan 

 

„A” változat 

 

Ének-zene 

 

„A” változat 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 

 

„A” változat 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3.1.3. A helyi tanterv ütemezése 2020/2021-től 

Kulcskompetenciák 

A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek 

lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. 

A Nemzeti alaptanterv az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra 

építve, de a hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási 

területeken átívelő általános kompetenciákat. 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” 

Alapóraszámok tanulási területenként 

 

Óraterv a kerettantervekhez 1-4. évfolyam 

2020/2021-től 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Összesen 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Óraszám összesen: 24 24 24 25 

Hittan 1 1 1 1 

alapóraszám 22 22 22 23 

maximális óraszám 24 24 24 25 
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Óraterv a kerettantervekhez 5-8. évfolyam 

2020/2021-től 

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány 2 2   

Fizika   1 2 

Kémia   1 2 

Biológia    2 1 

Földrajz   2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret  1   

Dráma és színház   1  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

Összesen: 27 27 29 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 2 

Óraszám összesen: 28 28 30 30 

Hittan 1 1 1 1 

alapóraszám 27 26 28 28 

maximális óraszám 28 28 30 30 

 

 A hon- és népismeret tantárgyat a 6. évfolyamra építettük be. 

 A dráma és színház a felső tagozat valamely évfolyamán kötelezően választandó.          

Iskolánk a 7. évfolyamon építettük be 
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3.1.4. A helyi tanterv ütemezése 2020. szeptember 01-től 

 

Óraterv – 1-4. évfolyam 

2020/2021. tanév 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű angol képzésben résztvevő osztályok 

számára 

Tantárgy 

 

1. évfolyam 

 

2. évfolyam 

 

3. évfolyam 

 

4. évfolyam 

 

általános 
emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 

2020-as 

kerettanterv 

kerettanterv kerettanterv kerettanterv 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 7 7 7+1 7+0,5 7 6+1 6+1 6+1 6 6 6 

Matematika 4 4 4 4+1 4+0,5 4 4 4 4 4 4 4 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Informatika 

Digitális kultúra 

           0+1 

Idegen nyelv   0+2   2+1   2+1 2+1 2+1 2+1+1 

Környezetismeret    1 1 1 1 1 1 1+1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 
2 2+2 2 2 2+1+1 2 2 2+2 2 2 2+1+1 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 

 

1 
1 1 

 

1 
1 1 

 

1 
1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Választható óra: 

informatika vagy dráma és tánc 
   1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Összesen 23 25 25 27 28 27 25 27 27 28 30 29 

A fenntartó által 

finanszírozott többletóra 

- emelt szintű angol 

- emelt szintű vizuális 

kult. 

- hittan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

Szabadon tervezhető óra 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

             

NAT max. óraszámok 24 24 24 27 27 27 27 27 27 29 29 29 
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Óraterv – 1-4. évfolyam 

2021/2022. tanév 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű angol képzésben résztvevő osztályok 

számára 

 

Tantárgy 

 

1. évfolyam 

 

2. évfolyam 

 

3. évfolyam 

 

4. évfolyam 

 

általános 
emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 

2020-as 

kerettanterv 

2020-as 

kerettanterv 

kerettantervi kerettantervi 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7+1 7 7 7 7 7 6+2 6+1 6+1 6 6 6 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4+1 4+1 4 4 4 4 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Informatika 

Digitális kultúra 

           0+1 

Idegen nyelv   0+2   0+2   2+1 2+1 2+1 2+1+1 

Környezetismeret       1 1 1 1+1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 
2 2+2 2 2 2+2 2 2 2+1+1 2 2 2+1+1 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Technika és tervezés 

1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 1 

Testnevelés és sport, 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Választható óra: 

informatika vagy dráma és tánc 
      1 1 0 1 1 0 

Összesen  24 25 25 23 25 25 27 28 27 28 30 29 

A fenntartó által 

finanszírozott többletóra 

emelt szintű angol 

emelt szintű vizuális kult. 

hittan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

Szabadon tervezhető óra 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

             

NAT max. óraszámok 24 24 24 24 24 24 27 27 27 29 29 29 
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Óraterv – 1-4. évfolyam 

2022/2023. tanév 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű angol képzésben résztvevő osztályok 

számára 

Tantárgy 

 

1. évfolyam 

 

2. évfolyam 

 

3. évfolyam 

 

4. évfolyam 

 

általános 
emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 

2020-as 

kerettanterv 

2020-as 

kerettanterv 

2020-as 

kerettanterv 

kerettanterv 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 7 7 7 7 7 5 5 5 6+1 6+1 6+1 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4+1 4+1 4+1 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Informatika 

Digitális kultúra 

      1 1 1    

Idegen nyelv   0+2   0+2   0+2 2+1 2+1 2++1+1 

Környezetismeret       1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 
2 2+2 2 2 2+2 2 2 2+2 2 2 2+2 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Technika és tervezés 

1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 1 

Testnevelés és sport, 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Választható óra: 

informatika vagy dráma és tánc 
         1 1 0 

Összesen  24 25 25 24 25 25 24 25 25 29 31 29 

A fenntartó által 

finanszírozott többletóra 

emelt szintű angol 

emelt szintű vizuális kult. 

hittan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

Szabadon tervezhető óra 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

             

NAT max. óraszámok 24 24 24 24 24 24 24 24 24 29 29 29 
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Óraterv – 1-4. évfolyam 

2023/2024. tanév 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű angol képzésben résztvevő osztályok 

számára 

 

Tantárgy 

 

1. évfolyam 

 

2. évfolyam 

 

3. évfolyam 

 

4. évfolyam 

 

általános 
emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 
általános 

emelt 

vizuális 

emelt 

angol 

2020-as 

kerettanterv 

2020-as 

kerettanterv 

2020-as 

kerettanterv 

2020-as  

kerettanterv 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Informatika 

Digitális kultúra 

      1 1 1 1 1 1 

Idegen nyelv   0+2   0+2   0+2 2+1 2+1 2+2 

Környezetismeret       1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 
2 2+2 2 2 2+2 2 2 2+2 2 1 1+1+2 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Technika és tervezés 

1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 

 

1 1 1 1 

Testnevelés és sport, 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Összesen  24 25 25 24 25 25 24 25 25 25 28 26 

A fenntartó által 

finanszírozott többletóra 

emelt szintű angol 

emelt szintű vizuális kult. 

hittan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

Szabadon tervezhető óra 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

             

NAT max. óraszámok 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 



61 
 

  

 

Óraterv – 5-8. évfolyam 

2020/2021. tanév 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű idegen nyelvképzésben résztvevő osztályok 

számára 

Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

7. évfolyam 

 

8. évfolyam 

 

általános 
em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 

2020-as kerettanterv kerettantervi kerettanterv kerettanterv 

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

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

Történelem 

2 2 2 2 2 2 2 2  2 2  

Idegen nyelv 3 3 3+2 3 3 3+1+1 3 3  3 3  

Matematika 4 4 4 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1  3+1 3+1  

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1  1+1 1+1  

Informatika, Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  

Természetismeret 

Természettudomány 
2 2 

2 
2 2 

2 
  

 
  

 

Fizika       1,5+0,5 1,5+0,5  1,5 1,5  

Kémia       1,5 1,5  1,5+0,5 1,5+0,5  

Biológia-egészségtan       1,5 1,5  1,5 1,5  

Földrajz       1,5+0,5 1,5+0,5  1,5+0,5 1,5+0,5  

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1  1 1  

Vizuális kultúra 1 1+3 1 1 1+2+1 1 1 1+3  1 1+3  

Hon- és népismeret             

Technika, életvitel és gyakorlat 

Technika és tervezés 
1 1 1 1 1 1 1 1  0+1 0+1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5  

Osztályfőnöki, 

Közösségi nevelés 
1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  

Összesen  28 31 30 28 31 30 32 35  32 35  

A fenntartó által 

finanszírozott többletóra 

emelt szintű angol 

emelt szintű vizuális kult. 

hittan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

1 

 

Szabadon tervezhető óra 
1 1 1 3 3 3 3 3  3 3  

NAT max.óraszám 28 28 28 31 31 31 35 35  35 35  
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Óraterv – 5-8. évfolyam 

2021/2022. tanév 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű idegen nyelvképzésben résztvevő 

osztályok számára 

Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

7. évfolyam 

 

8. évfolyam 

 

általános 
em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 

2020-as kerettanterv 2020-as kerettanterv kerettanterv kerettanterv 

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

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

Történelem 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Idegen nyelv 3 3 3+2 3 3 3+2 3 3 3+2 3 3  

Matematika 4 4 4 4 4 4 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1  

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1  

Informatika, 

Digitális kultúra 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Természetismeret 

Természettudomány 
2 2 2 2 2 

2 
     

 

Fizika       1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Kémia       2 2 2 1,5+0,5 1,5+0,5  

Biológia-egészségtan       1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Földrajz       1+1 1+1 1+1 1,5+0,5 1,5+0,5  

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1  

Vizuális kultúra 1 1+3 1 1 1+1+2 1 1 1+3 1 1 1+3  

Hon- és népismeret    1 1 1       

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Technika és tervezés 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 0+1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Osztályfőnöki, 

Közösségi nevelés 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Összesen 28 31 30 28 31 30 32 35 34 32 35  

A fenntartó által 

finanszírozott többletóra 

emelt szintű angol 

emelt szintű vizuális 

kult. 

hittan 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

1 

 

Szabadon tervezhető óra 1 1 1 
2 2 2 3 3 3 3 3  

NAT max.óraszám 28 28 28 28 28 28 35 35 35 35 35  
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Óraterv – 5-8. évfolyam 

2022/2023. tanév 

 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű idegen nyelvképzésben résztvevő 

osztályok számára 

Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

7. évfolyam 

 

8. évfolyam 

 

általános 
em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 

2020-as  

kerettanterv 

2020-as  

kerettanterv 

2020-as kerettanterv kerettanterv 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4+0,5 4+0,5 4+0,5 

Történelem és 

állampolgári ismeretek 

Történelem 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Idegen nyelv 3 3 3+2 3 3 3+2 3 3 3+2 3 3 3+2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3+1,5 3+1,5 3+1,5 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+0,5+0,5 1+0,5+0,5 1+0,5+0,5 

Informatika 

Digitális kultúra 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Természetismeret 

Természettudomány 
2 2 2 2 2 

2 
     

 

Fizika       1 1 1 1,5 1,5 1,5 

Kémia       1 1 1 1+0,5 1+0,5 1+0,5 

Biológia-egészségtan       2 2 2 1,5 1,5 1,5 

Földrajz       2 2 2 2 2 2 

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1+3 1 1 1+1+2 1 1 1+1+2 1 1 1+3 1 

Dráma és színház       1 1 1    

Hon- és népismeret    1 1 1       

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Technika és tervezés 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 

Közösségi nevelés 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 28 31 30 28 31 30 30 33 32 31,5 34,5 33,5 

A fenntartó által 

finanszírozott 

többletóra 

emelt szintű angol 

emelt szintű vizuális 

kult. 

hittan 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

3 

0,5 

 

 

2 

 

0,5 

Szabadon tervezhető 

óra 

1 1 1 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 

NAT max.óraszám 28 28 28 28 28 28 30 30 30 35 35 35 
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Óraterv – 5-8. évfolyam 

2023/2024. tanév 

általános tantervű és emelt szintű vizuális kultúra és emelt szintű idegen nyelvképzésben résztvevő 

osztályok számára 

Tantárgy 

 

5. évfolyam 

 

6. évfolyam 

 

7. évfolyam 

 

8. évfolyam 

 

általános 
em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 
általános 

em. 

vizuális 

em. 

angol 

2020-as  

kerettanterv 

2020-as  

kerettanterv 

 2020-as 

kerettanterv 

2020-as  

kerettanterv 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3+0,5 3+0,5 3+0,5 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek          1 1 1 

Idegen nyelv 3 3 3+2 3 3 3+2 3 3 3+2 3 3 3+2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3+0,5 3+0,5 3+0,5 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

Természettudomány 2 2 2 2 2 2       

Fizika       1 1 1 2 2 2 

Kémia       1 1 1 2 2 2 

Biológia-egészségtan       2 2 2 1 1 1 

Földrajz       2 2 2 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1+3 1 1 1+1+2 1 1 1+1+2 1 1 1+3 1 

Dráma és színház       1 1 1    

Hon- és népismeret    1 1 1       

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

Technika és tervezés 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 

Közösségi nevelés 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 28 31 30 28 31 30 30 33 32 30 33 32 

A fenntartó által 

finanszírozott többletóra 

emelt szintű angol 

emelt szintű vizuális 

kult. 

hittan 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

Szabadon tervezhető óra 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

NAT max. óraszám 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 
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3.2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

A tankönyvkiválasztásban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, megbízható 

és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.  

A tankönyv és taneszköz kiválasztásánál a felsorolt tartalmi és formai jellemzők alapján 

történik a válogatás: 

Tartalmi szempontból figyelembe vesszük, hogy milyen a könyv szerkezeti felépítése, 

tematikus bontása, a szóanyag, szókincs, nyelvi megformálás helyessége, szöveg- és 

ábraanyaga, feladatmegfogalmazása.  

Segíti-e a tanulót az önálló tanulásban, kellő lehetőséget ad-e a differenciált fejlesztésre. 

Segíti-e a pedagógus felkészülését, megfelelő számú feladatot tartalmaz-e. 

Formailag milyen a tankönyv kivitele, fűzése, használhatósága, tartóssága. 

Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során használatos tankönyveket, taneszközöket a 

szakmai munkaközösségek javaslata alapján az intézmény vezetője hagyja jóvá. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 

testnevelés, technika, rajz). 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában ) 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 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 

indokolt esetben vezetünk be. 

 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk 

közelíteni. 

Intézményünkben elvárás, hogy tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális 

ismerethordozókat, diaképet, magnetofon hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket, 

képmagnó felvételeket készíteni, digitális táblát, IKT eszközöket kezelni, és eredményesen 

alkalmazni a nevelési-oktatási folyamatban. 

Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelés-

oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. 

Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai 

munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul. 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket 

a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
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3.3. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségeket. 

Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk az egyéni tanulási módszereket és szokásokat.  

A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció képességét.  

Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a 

kötelességérzet kialakulását. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők 

részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a 

tanulásszervezés. 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció és a relaxáció képességét.  

Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a 

kötelességérzet kialakulását. 

Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében. 

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.  

Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az 

együttműködési készséget. 

Mélyítjük, gazdagítjuk a drámapedagógia eszköztárával az értelmi és érzelmi intelligenciát. 

Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 

Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés 

fontosságának tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása. 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  
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Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására. 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók 

egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre. 

A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést. 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformákat a személyiség arculatának helyes kialakítása 

érdekében. 

Lehetőségeink szerint részt veszünk a Határtalanul pályázati programban, előkészítjük, 

megvalósítjuk a projektet, majd az iskola felső tagozatos diákjainak beszámolót készítünk a 

programról. 

3.4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést  

heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi  

módok valamelyikével teljesíthet: 

  a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott  

tanórán való részvétellel, 

  iskolai sportkörben való sportolással, 

  kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján  

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között  

szervezett edzéseken való sportolással. 

3.5. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

A választható foglalkozások közé tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök, stb. A 

választható foglalkozások meghirdetésekor közöljük azt is, hogy a foglalkozást várhatóan 

melyik pedagógus fogja vezetni. 

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. 
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3.6. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és 

szorgalom minősítésének elvei 

3.6.1.A tanulók ellenőrzése, értékelése 

Az ellenőrzés, értékelés a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van 

a személyiség fejlesztésében. Ösztönzést ad, kifejleszti a felelősségérzetet és önértékelő 

képességet, önnevelésre késztet. 

Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen 

érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni 

képességeihez is viszonyítanunk kell. Az értékelés a tanulókat egyénenként is segíti abban, 

hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Az értékelés minden esetben a bizalomra épül. 

3.6.2.Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái 

Az értékelés a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb, mindent meghatározó kérdése.  

Fontos, hogy jól tervezett, következetes, tartalmas, objektív legyen. 

Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része.  

Alapelvünk, hogy: 

 személyre szóló legyen, 

 fejlesztő, ösztönző jellegű legyen, 

 folyamatos legyen, 

 az iskolai követelményrendszerre épüljön, 

 legyen tárgyszerű (melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a  

            javítás). 

Munkánk során az értékelés mindhárom típusát alkalmazzuk: 

 diagnosztikus (helyzetfeltáró), 

 szummatív (összegző, minősítő), 

 formatív (fejlesztő). 

A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő információk 

alapján történik: 

 a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata, 

 a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, 

tesztekkel, az írásbeli feladatok javításával, 

 összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, 

dolgozatokból, szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti 

alkotásokból, kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő 

teljesítménymérésekből, 

 versenyeredmények, 

 szülő-pedagógus párbeszéd, 
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 szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról, 

 kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról, 

 önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban, 

 az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik. 

Mérések  

Tantárgy /Műveltségi 

terület, kompetenciák  

Évfolyam 

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

Magyar nyelv         

Íráskészség, helyesírás 

Nyelvtan, helyesírás mérése 

 
  D 

   
 

Szövegek értelmezése, 

megértés 
   D  OKM  

OKM 

Matematikai eszköztudás, 

logikai készségek, 

képességek 

 

 

 

 D 

 

  

 

 
 

Idegen nyelv      OIM  OIM 

Matematika (matematikai 

eszköztudás) 

     
OKM 

 
OKM 

Történelem         

Természettudományos 

ismeretek 

 

     

 

 

 

Informatika         

Technika         

Testnevelés     F F F F 

D: Diagnosztikus mérés 

OKM: Országos Kompetencia Mérés 

OIM: Országos Idegen nyelvi mérés 

F: A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése 



70 
 

3.6.3.Szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét, szöveges minősítéssel értékeljük.  

Az első évfolyamon tanév végén az OM elektronikusan kitölthető hivatalos közoktatási 

nyomtatványait használjuk. 

A szöveges értékelés koncepciójának elvi kiindulópontjai a következők: 

- az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon  

- alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet  

- nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart  

- a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének  

- a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről. 

A szöveges értékeléssel kapcsolatos elvi követelmények az alábbiakban összegezhetők: 

- minősítés - központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze  

- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat  

- legyen összhang a NAT, a Pedagógiai Program, a helyi tantervi rendszer és a 

kimunkált értékelési koncepció között  

- jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés  

- személyre szóló és ösztönző jellegű legyen  

- a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet betölteni  

- konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi 

megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára. 

A szöveges minősítés a tanulóteljesítményétől függően a következő lehet: 

kiválóan teljesített 100 – 88°% 

jól teljesített 87 – 75% 

megfelelően teljesített 74- 45% 

felzárkóztatásra szorul 44 – 0% 

3.6.4.Értékelés érdemjeggyel 

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 

végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. A félévi és az év végi 

osztályzatot az adott félév illetve tanév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni 

tanulmányi munkája alapján határozzuk meg. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők:  

jeles (5): 

 ismeri, érti, tudja a tananyagot,  

 alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit,  



71 
 

 a követelményeknek megfelel, 

 pontosan, szabatosan fogalmaz, 

 lényegre mutatóan definiál, 

 az adott témáról összefüggően képes beszélni, 

 bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért, 

 bátran mer problémát felvetni. 

jó (4): 

 fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni, 

 apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak. 

közepes (3): 

 ismeretei felszínesek, hiányosak, 

 önállóan kevésbé tud dolgozni, 

 feladatát, előadását tanári segítséggel tudja teljesíteni. 

elégséges (2): 

 csak a tantárgyi minimumot tudja, 

 képtelen összefüggő mondatokban felelni, 

 a fogalmakat megtanulja, de nem tudja alkalmazni. 

elégtelen (1): 

 A tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni. 

A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott 

tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre. 

Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. 

Célunk, hogy a készségtárgyak kivételével egy, ennél magasabb óraszámú tantárgyaknál 

félévenként legalább két szóbeli felelete legyen.  

Félévenként a heti egy órás tantárgyaknál legalább három, a heti két vagy több órás 

tantárgyaknál legalább 4-5 érdemjegye legyen.  

Az órai aktivitást, a kiselőadásokat, a szorgalmi feladatokat a pedagógus egyénileg értékeli. 

A naplóba kerülő jegyek nem egyenértékűek. A témazárók érdemjegyeit pirossal írjuk be, 

melyek a félévi és év végi osztályzatnál meghatározóak. Az értékelésnél döntő a tanuló 

fejlődése, illetve hanyatlása. 

A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi osztályzatát áttekinti az osztályozó értekezleten. 

A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk: a tájékoztató, az üzenő füzet 

vagy az ellenőrző könyv útján. A szülőnek lehetősége van szóban is tájékoztatást kérni a 

szülői értekezleten vagy a fogadóórán, indokolt esetben előzetes egyeztetés után más 

időpontban is. 
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3.6.5.Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya 

Az írásbeli feladatok formái, rendje, korlátai: 

 Témazáró: szigorúan a helyi tantervben megfogalmazott követelményrendszerre épül, 

feladatai egy témakör anyagát tartalmazzák. A pontos időpontját a dolgozat megíratása 

előtt egy héttel közöljük. Napi két témazárónál többet nem iratunk. A témazáróért 

kapott érdemjegyet az e-naplóban előzetesen meghatározott színnel jelöljük. 

Értékelése százalékosan történik 

Teljesítmény Érdemjegy 

90-100 % Jeles (5) 

75-89 % Jó (4) 

55-74 % Közepes (3) 

35-54 % Elégséges (2) 

0-34% Elégtelen (1) 

 

 Röpdolgozat: Felelet értékű dolgozat, mely az egyes témákkal, téma részletekkel  

kapcsolatos. Az értük kapott érdemjegyet az e-naplóban előzetesen meghatározott   

 színnel jelöljük. 

 Tudáspróba (diagnosztizáló értékelés): ez a beszámoltatási forma tipikusan 

matematika tantárgyra jellemző. Sok esetben a témazáró előtt, tájékoztatásként, 

erőpróbaként íratjuk, melynek jegyei nem feltétlenül kerülnek be a naplóba.  

 Gyűjtőmunka, kiselőadás: ennek előkészítése nagyon fontos. Meg kell adni a 

tanulónak a pontos elérhetőséget, és a legfőbb szempontokat. A gyűjtőmunkát, 

kiselőadást egyéni módon jutalmazzuk. 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:  

A Helyi tantervben tantárgyanként és évfolyamonként meghatározásra kerültek a  

fejlesztés várt eredményei a tanév végén. A magasabb évfolyamba lépés feltétele, hogy a  

tanuló a tanév végén várt eredményeknek megfeleljen. 

3.6.6.Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei, korlátai 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának elvei 

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; 
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 A házi feladatok pozitívan befolyásolják a tanulói teljesítményt, általuk nő a 

tanulók kötelességtudata, önfegyelme és az önálló feladatmegoldás képessége is.  

 A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai 

eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni.(Nem „értékelhető” 

elégtelennel.) 

 A házi feladatok tantárgyi specifikumait az egyes tantárgyak kerettantervei 

tartalmazzák. 

    A házi feladat lehet: 

 írásbeli 

 szóbeli 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére 

nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli olyan házi feladatot, amelynek elkészítésére 

csak a hétvége, illetve a tanítási szünet napjai állnak rendelkezésre. 

 A házi feladat mennyisége (írásbeli és szóbeli) az átlagos képességű tanulónak alsó 

tagozaton napi 1 órai, felső tagozaton napi 2 órai munkával elvégezhető legyen. 

3.6.7.A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, minősítési formái 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény 

megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés 

után alkalmazzák. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő, főleg kisgyermek korban, de 

később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell 

alkalmazni. 

Az értékelés alapelvei:  

 szakszerű, differenciált stratégiák alkalmazása, 

 sokszínű, változatos, ösztönző módszerek bevezetése, 

 a tanulói megerősítés biztosítása. 
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Az iskola minősítési rendszere magatartásból 

Példás magatartású a tanuló, ha: 

 iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató, 

 felelősségérzettel van a közösség iránt, megtartja a házirendet, és arra törekszik, hogy 

mások is megtartsák azt, 

 megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival, és a felnőttekkel 

tisztelettudó, 

 példája pozitívan hat, képességeit alkotó módon használja fel, 

 közösségi munkában aktív, vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el, 

 segíti társait az iskolai élet különböző területein, 

 nincs fegyelmi büntetése. 

 

Jó magatartású a tanuló, ha: 

 a házirendet betartja, 

 tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget, 

 tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható, 

 magatartáskultúrája esetenként kifogásolható, 

 igazolatlan hiányzása nincs. 

Változó magatartású a tanuló, ha: 

 a házirend ellen vét, 

 társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható, 

 indulatait nem mindig képes fékezni, hangneme kifogásolható, 

 az őt körülvevő környezet rendjének megtartására figyelmeztetni kell, 

 képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre 

végzi, 

 előfordul, hogy az iskolába, vagy az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja 

igazolni, 

 osztályfőnöki vagy igazgatói büntetése van. 

Rossz magatartású a tanuló, ha: 

 a házirend ellen tudatosan, rendszeresen, súlyosan vét, 

 társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése, 

 képességeit bomlasztó tevékenységre használja, 

 felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal, a közösségi 

munkából kivonja magát, 

 iskolán kívüli magatartásával az iskola rossz hírnevét kelti, 

 iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában  

részesült. 
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Az a kiváló vagy jó teljesítményű tanuló, aki a közösségért semmilyen munkát nem vállal, 

illetve önös érdekek vezérlik, példás magatartás értékelést nem kaphat. 

Az iskola minősítési rendszere szorgalomból 

Példás szorgalmú a tanuló, ha: 

 munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi, 

 óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

 a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

 tehetségéhez mérten részt vesz a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben, 

 munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti, 

 szorgalmával példát mutat, 

 írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző, 

 részt vesz tanulmányi, sport, stb. versenyeken. 

Jó szorgalmú a tanuló, ha:  

 a tanórákra való felkészülésben rendszeres, de elégnem alapos, 

 óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt, 

 a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten igyekszik részt 

venni, 

 írásbeli munkáinak külalakja megfelelő. 

Változó szorgalmú a tanuló, ha:  

 óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat, 

 a tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

 feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el, 

 érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktivitás, 

 írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat, 

 gyakran nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába. 

Hanyag szorgalmú a tanuló, ha: 

 a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

 feladatait nem végzi el, érdektelen, közönyös, 

 a tanórai munkában passzív, 

 valamely tantárgyból elégtelenre teljesít, 

 képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz fejlődése érdekében, 

 kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 

A tanulók magatartását és szorgalmát minden hónapban értékeljük.  

A minősítés az egyéni képességek alapján, a körülmények mérlegelésével történik, reálisan 

fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 
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3.6.8.Jutalmazás, büntetés formái 

Jutalmazás 

Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, képességeihez mérten folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, bármely más módon 

hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, jutalomban részesül. 

A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén bejegyezzük a bizonyítványba. Az iskolai 

szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt pedig igazgatói vagy nevelőtestületi dicséret 

mellett oklevéllel és tárgyjutalommal  ismerjük el. 

A dicséret történhet írásban és szóban. 

A jutalmazás formái 

Dicséret:  - szaktanári, 

- osztályfőnöki, 

- igazgatói, 

- tantestületi. 

Fegyelmező intézkedések 

Az a tanuló, aki megszegi a házirendet, először figyelmeztetésben, ismételt, ill. súlyos 

megszegés esetén –ha szükséges, fegyelmi eljárás alapján (ld. SZMSZ, Házirend)- súlyosabb 

büntetésben részesül.  

Súlyos megszegésnek minősül, ha a tanuló az intézmény hírnevét csorbítja, a másik ember 

testi épségét, egészségét veszélyezteti vagy károsítja, lopás, pénzügyi visszaélés, rongálás 

minősített esetét követi el. 

A fegyelmezés formái 

 szaktanári 

─ figyelmeztetés szóban 

─ figyelmeztetés írásban 

─ intés 

 osztályfőnöki 

─ figyelmeztetés szóban 

─ figyelmeztetés írásban 

─ intés  

─ megrovás  

 igazgatói  

─ figyelmeztetés szóban 

─ figyelmeztetés írásban 

─ intés 

─ megrovás  

 nevelőtestületi 

─ figyelmeztetés írásban 

─ megrovás 
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─ szigorú megrovás 

 áthelyezés másik osztályba 

 áthelyezés másik iskolába 

A fegyelmi fokozatok átléphetők. 

A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának  

megakadályozása és a tanuló helyes irányba terelése. Azt kell elérni, hogy az általunk 

értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek tartsa, hogy ne mi 

fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget. 

3.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban szükség szerint csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, a 

technikát.  

Kivételes esetekben más tantárgyak bontására is sor kerülhet. Célunk ezzel, hogy az 

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

tanulók tudásának megalapozására. 

Az egyéb foglalkozások indításának elvei, feltételei: 

 Tartalma, követelménye legyen összefüggésben a pedagógiai program cél – és  

feladatrendszerével. 

 Biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés teljes idejére. 

 A tanév során a tanítás és tanulás megszervezésében meghatározó tényező a 

gyermekek érdeke, valamint az alaptevékenység hatékonysága. 

3.8. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az 5-8.  évfolyamokon a 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi, az országosan egységes mérési módszer 

 ( NETFIT) és az  annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával. 

A tanulók eredményeik alapján személyre szabott diagnosztikus jellegű értékelést kapnak 

saját fittségi állapotukról, amelyhez a szülők is hozzáférhetnek, valamint online elérhető, 

országos adatbázisban is összegyűjtik a kiértékelt adatokat.  

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségi állapotát. 

Testösszetétel és tápláltsági profil 

- Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

- Testmagasság mérése 
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- Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil 

- Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil 

- Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

- Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

- Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

- Kézi szorítóerő mérése– kéz maximális szorító ereje 

- Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil 

- Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

A  tanulók fizikai fittségi mérésének célja a  tanulók egészsége megőrzésének, javításának, 

fenntartásának előmozdítása, és a  tanulók egészségi állapotának nyomon követése a  tanulók 

fizikai fittségi szintjének feltárásával.  

A fittségi teszteredmények önmagukban nem minősíthetik egy diák tanulmányi előmenetelét, 

tanulási sikerességét a testnevelésben, ezért azokra érdemjegyet nem kaphatnak. 

3.9. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

3.9.1.Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészséges életmódra nevelés keretében fejlesztjük – elsősorban osztályfőnöki órákon, 

másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az 

alábbi képességeket és készségeket: 

 érzelmek alkotó kezelése, 

 stressz kezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 célok megfogalmazása és kivitelezése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi 

érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti 

körülmények kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 

Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk: 

 egészséges táplálkozás, 
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 rendszeres testmozgás, 

 higiénés magatartás, 

 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

3.9.2.Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve 

értelmezhető, mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése 

és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a 

folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a 

pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk, 

hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé. 

Első és második évfolyam: 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát, 

 játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre, 

 elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára, 

 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát, 

 érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel, 

 kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre, 

 az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása. 

Harmadik és negyedik évfolyam: 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát, 

 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket, 

 mintákat adni a természet megismeréséhez, 

 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét, 

 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének 

igényét, 

 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert. 

Ötödik és hatodik évfolyam: 

 képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést, 

 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat, 

 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek 

során, 

 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit, 

 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét, 

 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan. 

Hetedik és nyolcadik évfolyam: 

 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult 

érzelmi kötődést, 
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 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a 

társadalomba való beilleszkedést, 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák 

iránt érzett felelőssége kapcsán, 

 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét, 

 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal, 

 a természet-közeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása. 

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

foglalkozásnak feladata. 

 Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a természetismeret tantárgy keretében közelebb visszük gyermekeinket az élő természethez,  

 A tantárgyi koncentráció kiaknázása (matematika, magyar, testnevelés, rajz, technika) 

segíti az ismeretek megszilárdulását, 

 A környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia tantárgyak, valamint 

az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek, 

 A környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:  

minden évben évfolyamonként az osztálykirándulások alkalmával a környezeti  

értékek felfedezése, 

         papír és PET-palack gyűjtése megszervezése az iskolában, 

 a hon- és népismereti nevelésnél felsorolt programok megvalósítása, 

 a teljes körű egészségnevelési programban meghatározottak megvalósítása. 

3.10.A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 

vannak kitéve. Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók 

problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésére, 

illetve megszüntetésére. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg: 

 szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi 

jogok messzemenő figyelembevételével, 

 a rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok  

segítésének formái: 

─ ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott 

─ tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, (alapítvány) 

─ kedvezményes ebéd biztosítása, 

─ javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 

 mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 

igénybevétele, 

 a tanulók jogainak fokozott védelme, 

 az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, 

a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás), 
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 törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres 

kábítószer-ellenes program megvalósításához, 

 rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel, 

 a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel 

kísérése. 

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
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3.11. Ratifikációs záradék 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ  

ZÁRADÉKOK 

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programját a 

nevelőtestület a 2021. május 14-én tartott ülésén elfogadta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai programját a 

mai napon jóváhagytam. 

Kelt: Tiszaújváros, 2021. május 31. 

               Gál Benjáminné 

 igazgató 

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programját az 

iskola fenntartója, az Egri Főegyházmegye jóváhagyta: 

Kelt: Eger, 2021. augusztus 5. 

                      Ficzek László                                                                                                  

általános helynök a fenntartó képviselője 

 

 


