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BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Ajánlás 

Kedves Szülők! 

„Kell, hogy minden iskolának legyen olyan arculata, oltson bele tanítványaiba olyasmit, amire 

jó visszaemlékezni, amiből később is lehet hasznot, tanácsot meríteni, ami – ha kell – még az 

embertelenségben is segít ember maradni.” 

A Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola tantestülete elkészítette azt a 

dokumentumot, amely az elkövetkezendő évekre meghatározza az iskola nevelő-oktató 

munkáját. A törvényesség biztosítása mellett, kifejezi az itt dolgozó pedagógusok és 

alkalmazottak az iránti szándékait, hogy a diósgyőri városrészben olyan általános iskola várja 

a gyerekeket, ahol a tanárok, szülők és gyermekek álmai valóra válnak.  

Szeretnénk ezt a Pedagógiai Programot minden kedves Szülő figyelmébe ajánlani. 

Továbbra is élvezni az Önök bizalmát, és egymás partnerei lenni abban, hogy tanulóink 

boldog, együttműködésre kész, erkölcsi értékeket ismerő és tisztelő, a munkaerőpiacon 

érvényesülni tudó, a körülményekhez jól alkalmazkodó, saját akarattal, egészséges 

önbizalommal rendelkező, döntésekre képes magyar és európai polgárok legyenek. 

Célunk, hogy tanulóink az iskolai munkájuk során olyan korszerű, az életben is 

alkalmazható tudást és képességeket szerezzenek, amelyeket az iskolából kikerülve egész 

életük folyamán képesek lesznek hasznosítani.  

A gyermekek iránt érzett közös felelősségünk, az Önök irántunk érzett bizalma és 

együttműködő támogatása lesz garanciája pedagógiai programunk megvalósításának, 

iskoláink jó hírnevének. 

Reméljük, hogy tanítványaink egy vidám gyermekkor emlékeivel és megalapozott tudással 

folytatják további tanulmányaikat. 

A Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola nevelőtestülete és valamennyi dolgozója 

nevében. 

 

 

 Vucskó Zsuzsanna 

 igazgató 
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1. Az iskola nevelési programja 

 Nkt. 26.§ ;20/2012.(VIII.31.) EMMI r.7.§(1) 

Szeretnénk, ha iskoláink pedagógiai programja az életkori sajátosságok figyelembevételével 

teret adna a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, munkának, a játéknak. Arra 

törekszünk, hogy a program fejlessze a tanulók önismeretét, járuljon hozzá egészséges 

életmódjuk, logikus gondolkodásuk fokozatos kialakításához. Fejlessze tudásukat, 

készségeiket és képességeiket. Mivel az oktatás a teljes gyermeki személyiségre ható 

folyamat, az oktatási célt egyben nevelési célként is értelmezzük.  

Olyan nevelési célokat kívánunk megvalósítani, amelyek az emberi élet méltóságát 

fontosnak tartják. Arra törekszünk, hogy iskolánk demokratikus, nyitott a másságot elfogadó 

intézmény legyen. A nevelésen olyan céltudatos tevékenységet értünk, amelyet igyekszünk 

szoros kapcsolatba hozni a tanulási folyamattal, melynek eredményeként a gyermek egész 

személyisége fejlődik. Nevelőtestületünk az oktatást tudatos és tervszerű tevékenységnek 

tekinti, melynek során a pedagógus és a tanuló egyaránt célokat tűz ki maga elé, előrevetíti a 

tanítási-tanulási folyamat kívánt eredményeit, s ezek elérése, megvalósítása érdekében 

szervezi meg tevékenységét.  

Bálint György írta: 

„Nem fontos, hogy miért él az ember, de döntően fontos, hogy miképpen él.”  

Adjunk tehát tanulóinknak lehetőséget arra, hogy az iskolai munkájuk során olyan korszerű, 

az életben is használható tudást és képességeket szerezzenek, amelyeket az iskolából 

kikerülve egész életük során képesek lesznek hasznosítani. Teremtsünk olyan légkört 

iskoláinkban, hogy minden gyerek jól érezze magát. Neme, bőrszíne, egészségi állapot és 

világnézeti hovatartozása miatt egy gyereknek se kelljen átélni a hátrányos megkülönböztetés, 

és a kirekesztés megalázó érzését. 

A nevelés és oktatás céljait úgy kell tehát megfogalmaznunk, hogy mindezt elérjük. Az 

oktatás és nevelés egységét kívánjuk megvalósítani. Olyan fiatalokat szeretnénk 8. osztály 

végén a középiskolába indítani, akik tudják: 

„A csúcsokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni.” 
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1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a 

tudásokat és képességeket, amelynek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát 

egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, 

másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. 

Az oktatásnak- mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt- alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok – köztük iskolánk tanulói is- megszerezzék azokat a 

kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

Célok Feladatok Eszközök, eljárások 

1.  A tagozati szintek 

/óvoda-iskola, alsó-felső/ 

zökkenőmentes 

átmenetének biztosítása 

 A tanulás, játék, 

mozgás megfelelő 

arányait a gyermekek 

fejlettségi szintjéhez 

igazítjuk. 

 A személyiség, az 

egyéni különbségek 

tiszteletben tartását, 

elfogadását minden 

tevékenységünkben 

szem előtt tartjuk.  

 Házirend, tantárgy-

felosztás, éves munkaterv, 

eseménynaptár, órarend, 

tanmenetek 

 Adaptív tanulásszervezés, 

fejlesztő értékelés 

alkalmazása. 

 Közösségi hagyományok 

kialakítása. 

 Pozitív megerősítés 

2. A közösségi élet és 

társadalmi szerepek 

megismertetése. Tanulóink 

tapasztalják meg, hogyan 

lehet közösségben 

vezetőként és vezetettként is 

viselkedni, dolgozni, 

együttműködni. 

 szociális és állampolgári 

kompetencia 

 anyanyelvi, kommuni-

kációs kompetencia 

 Felkészítjük tanulóinkat 

a vezető és a vezetett 

szerepére. Bátorítjuk 

kezdeményezéseiket és 

segítjük azok 

megvalósítását. 

 Gyakorlási lehetőséget 

biztosítunk a családban, 

a munkában, a 

közéletben betöltött 

szerepek meg-

ismerésére.  

 

 A DÖK munkaterve, 

szervezeti felépítése, 

rendezvények, 

kirándulások, táborok, 

erdei iskolák. 

 Egyéni feladatvállalás: 

kiselőadások tartása.  

 Közösségi feladatok 

vállalása: iskola-

otthonban, napköziben, 

tanulószobán. 

 Egyéni és közösségi célok 

kitűzése és megvalósítása. 

 Hagyományok kialakítása. 

 Napi,- heti rendek 

kialakítása. 

3.Olyan személyiségjegyek 

megalapozása, amelyek 

segítségével sokoldalú, 

önmegvalósító emberekké 

válnak, akik érzékenyek, 

segítőkészek, és nyitottak a 

 Tanórán és tanórán 

kívül fejlesztjük a 

tanulók megismerő-, 

szociális-, érzelmi-, és 

önismereti képességét. 

 Segítséget nyújtunk az 

 Különböző döntési és 

választási helyzetek 

teremtésével a döntés 

felelősségének átélése, 

önálló cselekvési 

lehetőségek biztosítása 
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környezetükre. 

 szociális és állampolgári 

kompetencia 

 kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

 anyanyelvi, 

kommunikáció 

kompetencia 

 esztétikai- művészeti 

tudatosság és 

kifejezőképesség 

fejlesztése kompetencia 

énkép fejlesztésében, és 

a jövőkép 

kialakításában. 

 Lehetőséget biztosítunk 

a kritikus és az 

önkritikus magatartás 

kialakítására és 

fejlesztésére. 

 Európai 

azonosságtudat, 

egyetemes kulturális 

ismeretek fejlesztése. 

 Aktív állampolgárságra 

nevelés. 

 felkészítés a felnőtt lét 

szerepeire.  

 Életkornak megfelelő 

gazdasági ismeretek 

kialakítása 

tanórán és tanórán kívül. 

 Követendő egyéni és 

csoportos példák 

bemutatása /iskolagyűlés/. 

 Tények, jelenségek 

bemutatása, megbeszélése: 

osztályfőnöki órák, DÖK 

gyűlés, napközi. 

 Műalkotások 

megismerése, egyéni 

pályamunkák készítése, 

alkotások értékelése/ 

pályamunkák készítése, 

kiállítások szervezése, 

múzeum-látogatások. 

 Felvilágosítás és 

példamutatás a követendő 

magatartási normákról: 

osztályfőnöki eset meg-

beszélések. 

4. Biztos, az életkornak 

megfelelő alapismeretek, 

alapműveltség megszerzése. 

Az élethosszig tartótanulás 

képességének kialakítása. 

 anyanyelvi, 

kommunikáció 

kompetencia 

 idegen nyelvi 

kommunikáció 

kompetencia 

 matematikai kompetencia 

 hatékony, önálló tanulási 

képesség kompetencia 

 

 A passzív befogadói  

tevékenységek helyett, 

előtérbe helyezzük  az 

aktív elsajátító 

formákat. 

 Kiemelten kezeljük a 

tanulás tanítását. 

 A kerettantervre épülő 

helyi tantervünk 

tartalmazza az 

alapműveltség 

kialakításának tartalmát, 

követelményeit, és a 

tanulók egyéni 

fejlettségéhez –

mennyiségben és 

minőségben- igazodó 

ismereteket, 

jártasságokat és 

képességeket. 

 A tanítási-tanulási 

folyamat minden 

területén folyamatosan 

fejlesztjük a 

szövegértést, az olvasás, 

írás, számolás 

alapkészségeit, és a 

szóbeli 

kifejezőkészségeket. 

 Helyi tanterv, tanmenetek, 

fejlesztési tervek, tanórák, 

tanórán kívüli 

foglalkozások, napközi, 

iskolaotthon, tanulószoba, 

logopédiai foglalkozások, 

versenyek, 

tehetséggondozás. 

 Önálló tanulás, 

csoportmunka, kooperatív 

technikák alkalmazása, 

kiselőadások, differenciált 

képességfejlesztés, 

felzárkóztatás, 

korrepetálás. 
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5. A környezet védelmére, 

az egészséges életmód 

kialakítására és 

megőrzésére, a testi-lelki 

harmónia megteremtésére 

nevelés. 

A mindennapos testmozgás 

igényének kifejlesztése. 

Tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítása. 

 természettudományos 

kompetencia  

  

 A tanulók környezet-

tudatos magatartásának, 

életvitelének 

kialakítása. 

 A testi-lelki egészség 

fontosságára nevelés. 

 Egészséges szokásrend 

és tevékenységformák 

közvetítése, esztétikus 

környezet kialakítása. 

 Fogyasztóvédelmi 

ismeretek megszerzése 

 Környezetvédelmi 

programok szervezése 

 Mentálhigiénés 

programok szervezése, 

plakátok kiállítási anyagok 

elhelyezése az iskolában. 

 Tanterv, szakórák, 

szakkör, táborok, 

múzeumlátogatás, 

kirándulás, mindennapos 

testnevelés. 

 Egészségvédelmi 

programok szervezése, 

elsősegély nyújtási 

ismeretek elsajátítása. 

 Emeltszintű testnevelés 

6. Hazaszeretetre, a nemzeti 

és iskolai hagyományok 

tiszteletére, őrzésére 

nevelés. 

 szociális és állampolgári 

kompetencia 

 Hon és népismeret 

 Szűkebb és tágabb 

közösségünk  hagyomá-

nyainak megismerése, 

lehetőség teremtése a 

megőrzésre, és újak te-

remtésére. 

 

 Példamutatás, színvonalas 

műsorok szervezése. 

 Vetélkedők, iskolai ren-

dezvények szervezése. 

 Nemzetközi, nemzeti, 

iskolai és osztályünnepek. 

 Osztályfőnöki témák 

feldolgozása.  

7.Az IKT eszközök 

használatának megismerése 

egyszerű felhasználói  

szinten. Internet használata. 

 digitális kompetencia 

 a hatékony, önálló 

tanulás képességének 

fejlesztése kompetencia 

 Az informatikai alap-

ismeretek megismerése. 

 A számítástechnikai 

eszközök használatának 

elsajátítása. 

 Információ gyűjtés és 

továbbítás különböző 

feladatokon keresztül. 

 Igényes rajzok, szöveges 

bemutatók, készítése. 

 Házi dolgozatok készítése 

 

Az iskola nevelésfilozófiai elve 

 
„ A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit”  

(Erich Fromm) 

 

Minél több diák számára lehetővé tenni az élsportolói életvitel mellett az optimális 

intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi-lelki és szociális kibontakozást; fenntartani egy olyan 

teherbíró, küzdőképes személyiséget, amely alkalmassá teszi az embert társadalmi 

feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben belső harmóniában, önmagával és 

környezetével egyensúlyban él. 

Az iskola a magyar sport egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszerébe illeszkedve 

egyrészt biztosítja 
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 a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést – oktatást, oly módon, hogy 

tanulóink egyenlő esélyekkel indulhassanak tanulmányi téren a nem élsportoló 

kortársaikkal; 

 érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően, sportbeli leterheltségük ellenére, 

alkalmassá váljanak bármely középfokú intézménybe való továbbtanulásra. 

 a választott sportágukban képességeiknek megfelelően, maximális eredményeket 

tudjanak elérni; 

másrészt  

 az alapfokú nevelés-oktatás alsó és felső tagozatán a sportra, egészséges életmódra 

nevelést is.  

Nevelési céljaink megvalósulását illetően, akkor tekintjük nevelő- oktató munkánkat 

sikeresnek, ha végzős diákjainknak legalább kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek 

 egyéni képességeik alapján elvárható legmagasabb szinten felel meg a helyi 

tantervben megfogalmazott követelményeknek 

 rendelkezik olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel 

és képességekkel, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint 

a szocializációhoz szükséges viselkedés-, és magatartásformákat 

 elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A fejlesztési területek - nevelési célok a pedagógiai folyamat egészét átható közös értékeket 

jelenítenek meg. 

 Ezek a területek egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent 

új társadalmi igényeket.  

 E területek összhangban vannak a kulcskompetenciák alapját képező képességekkel és 

készségekkel, a megszerzett ismeretekkel és a tudásszerzést segítő attitűdökkel. 

A nevelési célok érvényesülése és megvalósulása a köznevelés folyamatában 

Beépülnek az egyes tantárgyak fejlesztési követelményeibe: 
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 Alsó tagozaton tematizálják a tanítási munkát, felső tagozaton az osztályfőnöki órák 

témaköreit. 

 Témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai foglalkozások számára 

 A tantárgyak részterületeivé válhatnak 

A pedagógiai munka fejlesztő szándékú beavatkozás a tanuló személyiségébe. Iskolai 

munkánk lényege a tanulói személyiség megismerésében, fejlesztésében és 

továbbfejlesztésében gyökerezik. A pozitív személyiség kialakításának folyamatában 

rendszeresen együtt kell működni a családi házzal, hiszen a szülők a gyerekeik legjobb 

ismerői, hatásuk a gyerek személyiségfejlődésére meghatározó, és a felelősség közös. 

A megismerés fontos színterei 

 a tanóra, 

 tanórán kívüli iskolai tevékenységek (szakkör, sportkör, óraközi szünet, 

tanulmányi kirándulás, stb.), 

 otthoni tevékenységek (tanulási szokások, hobby, stb.), 

 egyéb családon és iskolán kívüli tevékenységek (baráti kapcsolatok, 

szabadidős programok, játékok, szórakozások, stb.). 

A személyiségfejlesztés sikere attól függ, hogyan hangoljuk össze az iskola egészének 

tevékenységét a tanórai és az órán, iskolán kívüli alkalmakat. 
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Munkánk, akkor lesz sikeres, ha 

 színes, sokoldalú teret biztosítunk a tanulásnak, a játéknak, a munkának, 

 fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, segítjük akaratuk 

nevelését, 

 hozzájárulunk életmódjuk, szokásaik, az értékekhez való pozitív viszonyuk 

kialakításához, megszilárdításához, 

 szorosan együttműködünk a tanulók szüleivel. 

 

A kiemelt fejlesztési feladatok 

1. Énkép, önismeret 

A Nemzeti alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a 

tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé 

válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és 

megismerik az elsajátított tudás, készségek, működését, felhasználhatóságát. 

Feladat: 

 az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki 

az önmegismerés és önkontroll, 

 felelősség önmagukért, 

 az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, 

valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. 

2. Hon- és népismeret 

 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a 

kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, 

mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a 

városi és falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 
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Feladat: 

 a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, 

 a nemzettudat megalapozása, 

 a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése, 

 a hazánkban és a szomszédságában élő más népek, népcsoportok értékeinek, 

történelmének, hagyományainak megbecsülése. 

3. Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra 

Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell 

gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott 

társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és 

elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is. 

Feladat: 

 tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, 

legnagyobb hatású eredményeit, 

 váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt, 

 szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek 

kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről, 

 növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a 

megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. 

4. Demokratikus állampolgárságra nevelés 

A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének egyik 

fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, a kulturális 

közösség életében. Olyan észrevétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés 

szabályainak kölcsönös betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a 

demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. 

Feladata: 

 olyan tanulási lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív 

állampolgárrá válását, 

 a szükséges ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság 

lehetőségeinek biztosítása, az iskolai élet demokratikus gyakorlásával, 
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5. Gazdasági nevelés 

 

A gazdaság alapvető összefüggéseit eltérő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének 

nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. 

A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az 

értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a 

fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, 

felelősségét. 

Feladat: 

 a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, 

 mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a 

költségeket, 

 ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát, 

 megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú előnyök között, 

 képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, 

beleértve a pénzzel való bánni tudást is, 

 a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése,  

 tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és 

viselkedésmódok között. 

6. Környezettudatosságra nevelés 

 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elsegítse a tanulók magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével 

tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak 

a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget 

vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. 
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Feladat: 

 ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként 

bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak, 

 konkrét hazai példánkon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció 

egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti követelmények 

tükrében, 

 értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét, 

 életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzése váljék meghatározóvá, 

 szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén. 

7. A tanulás tanítása 

A tanulás számos összetevője tanítható.  

Minden pedagógus feladata: 

 felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, 

 útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban, 

 tanítsa a gyerekeket tanulni, 

 törekedjen arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás 

tervezésében, 

 a hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátítása, 

 az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, 

 a könyvtári és más információforrások használata, 

 megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait, 

 figyelembe vegye a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre 

alapozza a tanulás fejlesztését, 

 olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni 

(előtérbe kerül az új ötletek kialakítása, azaz a kreatív gondolkodás 

fejlesztése). 
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8. Testi és lelki egészség 

 

Az iskolában nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. 

Feladat: 

 az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére nevelés, 

 a gyerekeket felkészíteni arra, hogy életükben egészséges életvitelt alakítsanak 

ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani, 

 a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése, 

 ismerjék meg a környezet, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb 

tényezőit, 

 felkészíteni a tanulókat az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési 

eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének módjaira, 

 támogatást nyújtani a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében, 

 foglakozni a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a 

felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. 

9. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, 

hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. 

A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a 

különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. 

Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének 

a képessége. 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag 

tervezett fejlesztése. 
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Feladat: 

 az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, 

 a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, 

lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok 

útján, 

 annak tudatosítása a tanulókban, hogy életpályájuk során többször 

kényszerülhetnek pályamódosításra. 

 

A nevelési célok intézmény szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 

végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra meghatározó fokmérője. 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben 

eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 

állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységben.  [20/2012.(VIII.31.) 128.§ (1) EMMI r.]  

Az egészségfejlesztés egy folyamat, amelyben a pedagógusok tevékenysége a tanuló és szülő 

részvételét úgy befolyásolja, hogy annak eredményeként a tanuló egészségi állapotában 

pozitív változás következzen be. 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai  

[20/2012.EMMI r. 128.§(5)] 

 

„Az egészség olyan elmeállapot, amelynek a test általában nincs tudatában; de egy olyan 

állapot is, amelyben élvezet gondolkodni, érezni és létezni.”  /Sir Andrew Clark/ 

Az iskolai egészségfejlesztési program tartalmazza az egészségfejlesztéssel összefüggő 

iskolai feladatokat.  

Az egészségfejlesztési program a tantestület bevonásával a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős; az egészségnevelő és iskolai drogkoordinátor közreműködésével készült el. Az 

előkészítő munkában részt vettek az osztályfőnökök, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az 

iskola szabadidő-szervezője és a diákönkormányzat vezetője. 
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Célok: 

1. Testi-lelki, szociális harmóniát megteremtő életvitel kialakítása. 

2. A preventív tevékenységek népszerűsítése. 

3. Az egészséges állapot örömteli megélése. 

4. A harmonikus élet értékként való tiszteletére nevelés. 

 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok: 

a) az egészséges táplálkozás 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése
1
 

e) a baleset- megelőzés és elsősegélynyújtás 

f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra az intézmény mindennapos működésében 

kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Az egészségfejlesztési program célcsoportjai 

1. Tantestület: az elsődleges célcsoport, mint egység. Ezzel teremtődik meg a lehetőség arra, 

hogy az egész iskolát átható szemléletmód alakuljon ki, a tantestület valamennyi tagja 

érintettnek, érdekeltnek és felelősnek érezze magát önmaga és a tanulók egészségének a 

megőrzésében, az egészségfejlesztésben. 

2. Tanulók: mint célcsoport a tantárgyi feladatok megoldásán keresztül válnak a program 

aktív résztvevőivé. Az egészségnevelés fontos színterei: osztályfőnöki órák, szabadidős 

programok, mindennapos testnevelés, a napközi otthon. 

3. Szülők: a tanárok és a gyermekeik közvetítésével válnak az iskolai egészségfejlesztési 

program részesévé: egyrészt szülői értekezleten a program alapelveit ismerhetik meg, 

másrészt az alapelvek megvalósításához felhasznált tanórai eszközökről tájékozódhatnak a 

tanároktól és a gyermekeiktől. 

Minthogy a nevelési tartalmak szervesen összefüggenek, az egészségnevelés sem szakítható 

ki a nevelési rendszer egészéből.  
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Az egészségfejlesztés legfontosabb feladata a felvilágosító munka; a megelőzés (a 

prevenció); egészségünk megóvása, védelme. Nevelő munkánk alapja a pozitív példamutatás. 

A fiataloknak a társadalom, a szülők, a pedagógusok, az orvosok, védőnők viselkedési mintát 

mutatnak. 

Az osztályfőnöki megbeszélés nem tanítási óra (egészségtan, biológia), amelyben az 

ismeretátadás, az ismeretbővítés az elsődleges cél. Nem létezik felvilágosítás, értelmes – 

hasznos eszmecsere, tények, adatok, ismeretek hiányában. Ezért mindig meg kell győződnünk 

arról, hogy növendékeink milyen ismeretek birtokában vannak, s ennek megfelelően kell 

közölnünk a szükséges ismereteket. Ehhez kellő szakmai felkészültséggel kell rendelkeznünk, 

de támaszkodjunk bátran a témában jártas tanulók tudására is! 

Az egészségnevelés, a felvilágosító munka az erre hivatott szakemberek összmunkájának 

eredményes tevékenysége. Minden olyan feladatot, intézkedést magába foglal, amelynek célja 

az egészség fenntartása, javítása; betegségek megelőzése, kezelése. Az egészségnevelés fő 

jellemzője az, hogy egészséges közállapotot tartson fenn. 

Az egészséges életvezetés feladatai 

Az életmód elemeinek tudatos alkalmazását, periodikus ismétlődését vagy változásait az élet 

folyamán életvitelnek vagy életvezetésnek nevezzük. 

Az egészséges életmód alapjait az iskolai osztályfőnöki, biológia órákon rakjuk le. 

Az egészségfejlesztésen belül az alábbi témákról beszélgethetünk a gyerekekkel: 

 Testünk felépítése, tisztántartása, ápolása 

 Az egészséges öltözködés, környezetünk tisztasága 

 Egészséges táplálkozás, egészséges napirend kialakítása 

 Mindennapos testnevelés, testmozgás, sportolás. Kirándulások szervezése 

 Egészséget károsító hatások. Indokolatlan gyógyszerszedés, dohányzás, alkohol, 

kábítószer 

 Az AIDS betegség veszélyei 

 Egészséges környezet kialakítása – a tantermek világítása, fűtése, szellőztetése 

 A nyugodt, megfelelő idejű éjszakai alvás fontossága a tanulás eredményessége és az 

egészség megőrzése szempontjából 

 Érzelmek, társas kapcsolatok: barátság, szerelem 
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 Serdülőkori változások, testi-lelki egészség 

 Balesetek megelőzése, veszélyhelyzetek felismerése, elkerülés 

 Pályaválasztás 

 Viselkedési függőségek 

 A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

Az egészséges táplálkozás iskolai feltételeit a 20/2012.(VIII.31)EMMI r. 130.§(1-5) bek. 

szabályozza. 

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Cél: A gyermekeket megtanítani a prevencióra, illetve olyan alapvető elsősegély-

nyújtási alapismeretekre, amelyeket időben és szakszerűen alkalmazva megelőzhetik a 

komolyabb következményeket.  

A balesetek egy része megelőzhető, azonban vannak olyan balesetek, melyek a legnagyobb 

akaratunk ellenére is bekövetkeznek. Ezekben a helyzetekben elengedhetetlen a sürgősség 

felismerése és a gyors cselekvés. A segítségnyújtás késlekedése vagy elmaradása komoly 

következményekkel, akár maradandó károsodással nagyon súlyos esetekben pedig halállal is 

járhat.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek tartalmi elemei: 

 Alapismereti témák: 

1. Segélyhívás 

2. Vérzéscsillapítás 

3. Sebek típusai, sebellátás 

4. Légúti idegentestek („félrenyelés”) 

5. Gerincsérülés  

6. Fejsérülések, agyrázkódás 

7. Égési sérülések 

8. Az újraélesztés lépései 

9. Láz, lázcsillapítás 

 Évszakokhoz, ünnepekhez köthető témák: 

1. Balesetek kirándulás, túra közben 

2. Balesetek hóban, fagyban 

3. Tengerparti nyaralás, vízparti balesetek, tengeri élőlények veszélyei 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

22. oldal 

 

 

4. Rovarcsípések, élősködők (kullancs) 

5. Hősérülések (napszúrás, hőgörcs, hőkimerülés, hőguta ) 

 Különleges témák: 

1. Mérgező növények otthon, a kertben és a természetben 

2. Állati balesetek 

3. Drogok 

4. Alkohol  fogyasztás ( a szülő és gyermek részére is, pl.: összevont szülői értekezleten ) 

5. Dohányzás ( a szülő és gyermek részére is, pl.: összevont szülői értekezleten  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai programterv 

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

biológia és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

 

Ismeretátadás 

helyszíne 

Célcsoport/ 

alkalom 
Ismeretátadók 

Ismeretátadás 

módja 

Az elsajátított 

ismeretek 

ellenőrzési 

módja 

Tanórák: 

osztályfőnöki, 

környezetismeret, 

biológia, 

testnevelés 

technika  

*5-8. évfolyam /4 

osztályfőnöki óra 

*1-4. évfolyam/1 

szaktárgyi órák 

- védőnő 

- iskolaorvos 

- biológia 

szakos tanár 

- Vöröskereszt 

szakemberei  

- meghívott 

előadók 

elmélet: interaktív 

előadás 

formájában/nagyobb 

csoportban 

gyakorlat: kis 

csoportokban 

(5-10 fő) 

előadás 

- játékos teszt 

kitöltése 

- vetélkedő 

- bemutatók 

szervezése 
Napközis 

foglalkozás 

1-4. évfolyam/ 

havonta 1 

alkalom 

Tanórán 

kívüli 

foglalkozás 

1-8.évfolyam/ 

ősszel és 

tavasszal 1-1 

témadélután 

A szemléltető eszközöket a Vöröskereszt szükség esetén biztosítja, melynek megszervezése 

az iskolai védőnő feladata. 

 

 A foglalkozásokat be kell építeni az osztályfőnöki tanmenetekbe, napközis 

foglalkozási tervekbe, védőnői munkatervbe 
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 A tanulók tudásának elismerési formái: dicséret, oklevél, tárgyi jutalom. 

 A foglalkozások megtervezésében az osztályfőnököknek és a napközis 

nevelőknek együtt kell működni a védőnővel, és az ifjúságvédelmi felelőssel.    

 

Iskola-egészségügyi ellátás                                                     [26/ 1997.(IX.3.)NM rendelet] 

Az iskola-egészségügyi tevékenység elsősorban megelőző jellegű. Az iskola-orvosnak és a 

védőnőnek elsősorban nem a tanulók betegségeinek a gyógyítása a feladata, hanem a 

betegségek megelőzése körébe eső tevékenységek végzése:  

 szűrővizsgálatok 

 védőoltások elvégzése 

 gondozás 

 közegészségügyi tevékenység 

 egészségnevelés 

 tanácsadás 

Az iskolaorvos feladatai 

 Az elsősegélyben részesített akut beteg irányítása a további kezelésre, szükség 

esetén gondoskodik a beteg fekvőbeteg-intézetbe történő szállításáról. 

 A tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése. 

 Kötelező adatszolgáltatás a külön jogszabály szerinti évfolyamokról. 

 A krónikus beteg fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása. 

 Egészségügyi kérdésekben szakértőként közreműködik 

A védőnő feladatai 

Feladatait az iskolában az 1997.évi CLIV törvény, a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet, 

módszertani ajánlások, szakmai iránymutatások, és a Magyar Egészségügyi Ellátási 

Standardok szerint végzi. 

Elvégzett munkájáról év végén elkészíti a Jelentést az iskola-egészségügyi munkájáról a 

220/2009. EüM rendelet szerint, és beszámolót tart az iskola nevelőtestületének. 

 A tanulók testi, lelki és szociális fejlődésének   figyelemmel kísérése, segítése. 

 Folyamatos egészségfejlesztés 

 Prevenciós feladatok ellátása 

 Az iskolai egészségnevelési programban aktív részvételével segíti annak 

megvalósítását. 
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Az iskola-egészségügyi szolgálat együttműködik: 

 az iskolavezetéssel 

 osztályfőnökökkel 

 ifjúságvédelmi felelőssel 

 mentálhigiénés szakemberrel 

 pszicho pedagógussal, logopédussal 

 pszichológussal 

 szabadidő-szervezővel 

 kortárs segítőkkel 

 

Közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása 

 

 életkorhoz kötött kötelező védőoltások elvégzése, dokumentálása 

 a tanulók személyi higiénéjének ellenőrzés 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. 

Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei 

 szaktárgyi órák, erdei iskola 

 tanórák: osztályfőnöki órák 

 tanórán kívüli foglalkozások: séta, kirándulás 

 napközi, tanulószoba 

  szakkörök,  sportkör 

 diák-önkormányzati munka 

 szabadidős tevékenységek 

Arra törekszünk, hogy mind a négy terület - a maga sajátos foglalkoztatási formáival 

tevékenyen járuljon hozzá: 

 a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához, 

 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartás kialakulásához, 
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 a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

A közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van feladata, hanem az iskola 

valamennyi dolgozójának, és elvárjuk,  hogy 

megjelenésükkel 

 viselkedésükkel   az intézmény dolgozói példaként álljanak 

 beszédstílusukkal   a tanulók előtt. 

társas kapcsolatukkal  

 

1.4.1  A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

 

 Tanítsuk meg diákjainkat tanulni. Támogassuk őket ebben kölcsönös 

segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a tanulmányi és munkaerkölcs 

erősítésével. 

 Alakítsuk ki bennünk az önellenőrzésre, egymás segítésére és a segítő szándékú 

ellenőrzésre irányuló képességet. 

 Különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált 

csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny, stb.) erősítsük az együvé tartozást, az 

egymásért való felelősség érzését. 

 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

 

 Kapjanak az életkori sajátosságaiknak megfelelően egyre nagyobb önállóságot 

programjaik megszervezésében és lebonyolításában. 

1.4.3  A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

 

 Támogassuk pozitív kezdeményezéseiket, segítsük közvetlen 

tapasztalatszerzésüket. 

 Kapjanak lehetőséget arra, hogy csoportjuk vezetőit, tisztségviselőit maguk 

válasszák meg. 

 Tanítsuk meg őket arra, hogy véleményüket adott témában, vagy személyekkel 

kapcsolatban kulturáltan mondják el. 

 Fejlesszük vitakészségüket. 

 Neveljük őket arra, hogy a személyüket, vagy a közösséget érintő alapvető 

kérdésekben önállóan döntsenek. 
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 Ismertessük meg őket jogaikkal és kötelességeikkel. Tartassuk be a 

házirendben megfogalmazott közös elveket. 

 Legyenek tisztában azzal, hogy a közösség különböző személyiségű 

egyénekből tevődik össze. 

 Tartsák tiszteletben egymás véleményét. Fogadják el társaik másságát. 

 Érezzék, hogy a közösségnek „ereje” van. 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 

A gyermekközösség életének, sokirányú tevékenységének szervezése (klubdélutánok, 

ünnepségek, kirándulások, versenyek, színház, mozi látogatások, vetélkedők, stb.) és a helyes 

közösségi magatartás  kialakítása. 

 Kínáljunk és szervezzünk számukra olyan tevékenységeket, amelyek értékes 

esztétikai élményeket keltenek a közösség tagjaiban, s ezáltal erősödik, 

fejlődik maga a közösség. 

 A felkínált programokat pedagógiailag átgondolt nevelői irányítással 

biztosítsuk, hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a 

közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. 

 Ismertessük meg és gyakoroltassuk a társas együttélés alapvető szabályait, 

amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek. 

 Séták, kirándulások, erdei iskolák során igyekezzünk elmélyíteni a természet 

iránti tiszteletet és a környezet iránti felelősség érzését. 

 Erősítsük a csoporton belüli kapcsolatot (család-iskola, osztály-barát, makro,-

mikro közösségek). 

 Olyan szemlélet kialakítására törekszünk, hogy legyenek büszkék saját 

közösségük sikerére, de viseljék méltósággal annak kudarcait is. Elősegítjük a 

csoportokban végzett közös munka során, hogy fejlődjön a tanulók önismerete, 

önfegyelme, egymás elfogadása és az együttműködés képessége. 

 Fontos feladatnak tartjuk, hogy tanulóink jó kapcsolatot alakítsanak ki az 

iskolába járó különböző korosztályú gyerekekkel, szüleikkel, tanáraikkal, 

valamint tevékenységüket segítő külső szakemberekkel. 

 Segítsük olyan tanulócsoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok 

pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére és 

hatással vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására. 
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 Elfogadják a másságot, tolerálják egymást. 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma és feladatai  

 

1.5.1 Pedagógusok  

/Nkt.61.§/ 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját a munkaköri leírásuk tartalmazza. A 

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

vezetése, 

  különbözeti- javító- és osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok összeállítása és értékelése, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeltetéskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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1) Nevelő-oktató munka, iskolai nevelés és oktatás, tanulókkal való pedagógiai célú 

közvetlen foglalkozás- pedagógus munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy 

munkaviszonyban látható el. 

2) A pedagógus alapvető intézményi feladata /Nkt. 62.§/ 

 a rábízott, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag 

átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az 

egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

 gondoskodni a tanuló személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében megtenni minden elvárhatót, figyelembe 

venni a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

 egyénileg foglalkozni a különleges bánásmódot igénylő tanulóval, szükség 

szerint együttműködni a gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő 

más szakemberekkel, hogy a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű, tanuló 

felzárkózását elősegítse, 

 segíteni a tehetséges tanulók felismerését, kiteljesedését,  

 előmozdítani a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedni azok betartatására, 

 a tanulókat egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek 

megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, 

egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelni, 

 a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatni a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, 

az iskola döntéseiről, a tanuló tanulmányait érintő lehetőségekről.  

o Megvalósítási forma: elektronikus napló használata.  

o Cél: az információ átadás korszerűsítése, gyorsabb, hatékonyabb szülői 

tájékoztatás 

 a tanuló testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtenni 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi 

előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és 

elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával, 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

29. oldal 

 

 

 maradéktalanul tartsa tiszteletben a tanulók és a szülők, valamint a 

munkatársak emberi méltóságát és jogait, javaslataikra, kérdéseikre érdemi 

választ adjon, 

 közvetítse az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos 

módszerekkel, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz 

igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét 

 értékelje a tanulók munkáját a kerettantervben és a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint érdemjegyekkel, osztályzatokkal, vagy szövegesen, 

sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan, 

 vegyen részt a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan 

képezze magát, 

 folyamatosan irányítsa tanítványai pályaorientációját, 

 maradéktalanul teljesítse a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt 

valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait, 

 pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a 

fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken, 

 határidőre szerezze meg a kötelező minősítéseket, 

 őrizze meg a hivatali titkot, 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 a tanuló érdekében működjön együtt munkatársaival és más intézményekkel, 

 A pedagógus hétévenként vegyen részt- a jogszabályban meghatározottak 

szerint- továbbképzésben. /Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a 

pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt 

venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele 

utáni hét évben./ 

 A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó 

pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: 

kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között –

meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó 

részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult 

meghatározni. 
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1.5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma és feladata 

 

Célok  

A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt értékek, az egységes, alapvető 

követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók 

– adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb 

tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban – minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket.  

A Kerettanterv a gyermekek képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények 

meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Az iskola pedagógiai programja, 

nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, 

a játéknak, a munkának: ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi 

akaratukat; ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.  

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

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

Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki:  

A: ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása 

 Az osztálynapló naprakész adminisztrációjának elvégzése, hetente egy 

alkalommal ellenőrzése. 

 A bizonyítvány, törzslap, pontos, törvényeknek megfelelő kitöltése 

 Az ellenőrző, tájékoztató folyamatos ellenőrzése, hiányok pótlása. 

 Pontos statisztikai adatok szolgáltatása a munkáltatónak /okt.1, félévi,év végi / 

 A tanulók hiányzásának nyilvántartása, naprakész kapcsolattartás az 

ifjúságvédelmi felelőssel. 

B: szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása 

 A tanulók értesítése a tanítási rend változásairól. 

 A tanulók hetesi, - ügyeleti feladatainak megszervezése. 

 A tanulók felkészítése az iskolai közösséget érintő eseményekre 

rendezvényekre, ünnepségekre. 

 Az osztályközösség felügyelete iskolai programokon. 
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 Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása. 

 Orvosi, és szűrővizsgálatokra kíséretek megszervezése. 

 Minden osztályközösséget érintő programon a tanulók felügyelete. 

C: közvetlen nevelőmunka 

A NAT alapján készült Kerettanterv tehát olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, 

amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése 

áll a középpontban; figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, 

hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Az ismeretek, a készségek, a 

képességek elmélyítése során sokféle nevelő hatás éri a tanulókat. Bármilyen színes és 

tartalmas is a tanítási órák tananyaga, a szükséges nevelési hatásokat, a tanulók 

személyiségének sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, 

gondosan egymásra épített nevelési tartalmakkal lehet megvalósítani. A tanulók 

személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai folyamatokat, az osztályban 

érvényesülő nevelési hatásokat az osztályfőnöknek kell összehangolnia.  

 A kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása                                                  

/részletezve:  1.2  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatoknál/ 

 Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát. 

 Összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai 

törekvéseket. 

 A tanulókkal közösen tervezi, elemzi és alakítja az osztály életét, és biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. 

 A tanulók közvetlen megismerése és az osztályközösség arculatának formálása. 

 Iskolai és iskolán kívüli programok szervezése: kirándulás, utazás, színház- és 

múzeumlátogatás. 

 Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében kapcsolatot tart tanítványai 

szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család 

viszonyulását az iskolához, a gyermekhez.  

 Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások 

ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése.  

Az osztályfőnök nevelő munkáját az iskola pedagógiai programja, a helyi tanterve és a 

tanmenete alapján végzi.  
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Az osztályfőnöki nevelőmunka szinterei 

a) Osztályfőnöki óra teremben: 

 Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a 

tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. 

 Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen 

gyakorlóterepe, ahol az a cél, hogy a gyerekek fejében megfogalmazódott kérdések 

ne haljanak el. Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök 

is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, 

de társ legyen a megoldáskeresésben. 

 Az osztályfőnöki órán serkentő környezetet kell teremteni, bátorítani a gyermekek 

autonóm törekvéseit, elfogadni fantáziavilágukat.  

 Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a 

„kényes” témákban is. 

b) A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi 

berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. Célszerű olyan szobát berendezni, ami 

témától függően átrendezhető: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, polcokkal, 

meseszőnyeggel. A falon legyen lehetőség „területeket” kialakítani saját osztály-, 

faliújságra, akár falfirkára is. Ki lehessen alakítani osztálykuckókat. Jó ha van a 

teremben audiovizuális eszköz, fényképezőgép,hangszerek,kartonok, színes papírok, 

ollók, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek. Művészeti 

alkotások reprodukciói, bábok.  

Színhely lehet: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy a természet.  

Az osztályfőnöki tevékenység jellemzői:  

• Az 5–8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak.  

• Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához.  
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• A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és 

társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal 

és etikai normákkal.  

• Az osztályfőnöki órák témái számos ponton kapcsolódnak az „Ember-, és 

társadalomismeret”, Erkölcstan ismeretanyagához. Az osztályfőnöki program 

koncentrikusan bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól hozzájárul a fiatalok 

önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges 

életmód, konstruktív életvezetés, magatartáskultúra, erkölcsismeret, vallásismeret)  

• Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával elősegíti a tanulók 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.  

• Segíti a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, neveli értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására.  

• Fejleszti a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét 

az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 

A tanulókkal szemben támasztott fejlesztési követelmények  

 A tanulók ismerjék meg önmagukat és egymást, legyenek közösségük és saját 

személyiségük tudatos formálói.  

 Ismerjék hazánk kiemelkedő államfőit, tudósait, feltalálóit, művészeit, íróit, költőit 

és sportolóit, akiknek kulturális örökségünket köszönhetjük.  

 Alkalmazzák a társadalmi normáknak megfelelő tanult és ismert magatartási 

formákat és szabályokat a mindennapi életben.  

 Gyakorolják a társas érintkezési formák szabályait konkrét élethelyzetekben: 

köszönés, bemutatkozás, kérés, meghívás, tájékoztatás, ajándékozás, megfelelő 

módon való visszautasítás bemutatkozás.  

 Készüljenek fel a sikeres pályaválasztásra, s az egészséges és konstruktív 

életvezetésre!  

 Érezzenek felelősséget a természeti, társadalmi és emberi környezetükért, legyenek 

annak aktív alakítói, formálói!  

Ezek a fejlesztési követelmények természetesen csak a nevelési – oktatási folyamat 

egészében valósíthatók meg, az osztályfőnöki óráknak kitüntetett szerepe lehet a 

szintézisteremtésben.  
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Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart 

az osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti.  

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

1.6  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek    

[Nkt.4.§ (13),27.§(5)] 

 

Kiemelten tehetséges a 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.[Nkt. 4.§ (13)]   

Iskolánk profiljából adódóan tanulóink eddigi sikereire alapozva a következő 

ALAPELVEKET fogalmazzuk meg. 
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 Felfedezni tanulóinkban az emberi értékeket, a bennük rejlő képességeket és 

hozzásegíteni őket tehetségük kibontakoztatásához. 

 Az egészséges önbizalom, a megmérettetés, a versenyszellem és a helyes 

önértékelés kialakítása diákjainkban. 

 Együttműködési képességük, segítőkészségük fokozása, fejlesztése. 

CÉLUNK, hogy szilárd alapokat teremtve nyitottá, fogékonnyá tegyük tanítványainkat az 

értékek befogadására, és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. Ezek a célok tanórai 

és tanórán kívüli tevékenységek során valósulnak meg, amelyeket át kell hogy hassa a 

motiváció, a szemléletesség, a cselekedtetés, az egyéni bánásmód, az önálló munkáltatás és a 

differenciáltság. 

FELADATAINK e területen a következők: 

1. Kínáljunk diákjaink számára képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő 

programot, s ehhez találjuk meg a kellő tevékenységi formákat. 

2. Keressük meg azokat a színtereket, fórumokat, amelyek hatékonyan segítik a 

tehetség kibontakoztatását. 

3. Keressük a lehetőségeket a szülők tehetségfejlesztésbe történő bevonására. 

4. Törekszünk a helyes tanulási módszerek megismerésére és megismertetésére, mind 

a tanulók, mind a szülők részére. 

5. Folyamatosan fejlesszük a kommunikációs képességeket, tökéletesítsük a 

beszédkultúrát. Kezeljük kiemelten az anyanyelvi nevelést a tehetségfejlesztésben. 

6. Az alulteljesítő tehetségeseknél végezzük el a háttérvizsgálatot a személyes és 

környezeti háttér elemzésével. 

7. Teremtsünk számukra megmérettetési lehetőségeket, indítsuk őket sport- 

(diákolimpiai sportágban) és tanulmányi versenyeken. A versenyeztetésnél 

alapvető szempont, hogy ne csak az egyéni ambíciók, hanem az iskoláért érzett 

felelősség is motiváló legyen. 

8. A tehetséggondozáson belül a versenyfelkészítés legyen intézményi alapfeladat. 

9. Törekedjünk a sikerek reális értékelésére, az egységes nevelőtestületi hozzáállás 

kialakítására. 

10. Ismertessük meg és propagáljuk eredményeinket. 

11. Házi versenyek rendezése. 
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 A tehetséget kibontakoztató tevékenységek közül megkülönböztetett  módszerként 

kezeljük a képességfejlesztő sakk oktatását alsó tagozaton, a sportiskolai 

osztályokban egyéb foglalkozás kereté 

SAKK =  SPORT + JÁTÉK + TUDOMÁNY + MŰVÉSZET  

 A köznevelési típusú sportiskolai  oktatás bevezetésével  megteremtjük tanulóink 

számára a magasabb szintű testnevelés és sport képzést. Így lehetőséget biztosítunk  

a kiemelkedő sporttehetségek  fejlesztésére.  

 A sakk oktatásának első osztálytól történő bevezetésével, - kivétel a sportiskolai 

osztályok- majd felmenő rendszerben történő folytatásával, a matematikai-logikai 

gondolkodás fejlesztésére fektetjük a  hangsúlyt. Ehhez csatlakozna a matematika  

képesség-szerinti csoportbontásban  történő tanítása harmadik évfolyamtól kezdve. 

 Az idegen nyelv oktatása iránti  fokozott szülői igény teszi indokolttá, hogy  első 

osztálytól kezdve biztosítjuk tanulóink számára a két idegen nyelv tanulásának 

lehetőségét. Ezek közül az egyik tanórai keretben, a másik szakköri keretben 

valósulhat meg.  A köznevelési típusú sportiskolai osztályokban mindkét nyelv 

oktatása szakköri keretben történhet. Mindemellett 4-8.  évfolyamokon  nívó 

csoportok  alakításával  kívánjuk fejleszteni   a tehetséges gyerekeket. 
2
 

A tehetségfejlesztés színterei és lehetőségei az intézményben                          [Nkt. 27.§ (5)] 

 

A TANÓRÁKON 

 A sportiskolai helyi tanterv alapján - szakági edzésekkel 
3 

 Szabadon tervezhető és választható órák biztosításával a köznevelési törvény által 

biztosított kerettantervi óraszámok függvényében. 

o képességfejlesztő sakk oktatása 1-4 évfolyamon 

o idegen nyelv oktatása 1-3 évfolyamon  

o informatika oktatása 5. évfolyamon 

 Csoportbontás kialakításával, a fenntartó által biztosított óraszámok függvényében. 

 Megfelelő módszerek és stratégiák kialakításával és alkalmazásával. 

 Differenciált óravezetéssel, adaptív tanulásszervezéssel 

 Egyéni bánásmód alkalmazásával. 
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 A folyamatos motiváció biztosításával. 

 Múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétellel.
4
 

A VÁLASZTHATÓ TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKON 

 Tehetségfejlesztő foglalkozások 

 Szakági edzések 

 Kiscsoportban történő gyűjtő- és kutatómunka. 

 Egyéni konzultációk pedagógusokkal. 

 Középiskolai felvételi előkészítők szervezése. 

 Szakkörök látogatása. 

 Egyéni és differenciált foglalkozások. 

 Felkészítés továbbtanulásra, tanulmányi versenyekre. 

 Egyéni öntevékeny könyvtárhasználat. 

A tehetségek gondozásának nem szabhatnak határt az iskola véges lehetőségei. A felismert 

tehetségek számára, a szülőkkel közösen meg kell találni kibontakoztatásuk lehetőségét az 

iskola falain kívül eső keretek között is. Ebben az iskola a kapcsolatai és tapasztalatai révén 

pótolhatatlan segítséget tud és köteles nyújtani. 

ISKOLÁN KÍVÜLI LEHETŐSÉGEK 

 Művészeti iskolák 

 Zeneiskola 

 Sportkörök, egyesületek 

 Művelődési házak programjai 

 Középiskolai előkészítő foglalkozások 

 Városi Tehetséggondozó Központ programja 

 Múzeumpedagógiai foglalkozások-együttműködés keretében 

 Egyéb intézmények, szervezetek 

 Feladatunk, hogy tájékozódjunk arról, hogy a fentebb említett területeken milyen 

tehetséggondozó programok működnek, azokra hogyan lehet bejutni, és erről 

tájékoztassuk a szülőket és a gyerekeket. 

Jutalmazások és elismerések 

 A házirend által rögzített elismerési fokozatok 

 Emléklap, könyv, plakett, serleg 
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 Egyéb tárgyjutalom 

 Jutalomkirándulás  

 

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé 

teszi, az iskola lehetővé teszi, hogy heti két alkalommal egyéni foglalkozáson vegyen részt. 

Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló második, vagy további 

alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.[Nkt.27.§ (6)] 

A felzárkóztatás elrendeléséhez szükséges: 

 Félévi, vagy év végi osztályozó értekezlet jegyzőkönyve, vagy a tanulmányi 

eredmény szorgalmi időben történő nagymértékű romlása.  

 A rendelkezésre álló órakeret. 

 A pedagógus rendelkezésre  álló munkaideje. 

 A felzárkóztatás időtartamának meghatározása 

A felzárkóztatást elrendeli: az igazgató, amelyről a szülőt és osztályfőnököt értesíteni kell. 

Az elrendelés ideje: év eleje, szükség esetén év közben vagy félévkor 

A tanuló kötelessége, a pedagógus feladata 

 Az a tanuló, akinek a felzárkóztatás el van rendelve, köteles a meghatározott 

időben megjelenni, és a foglalkozáson legjobb tudása szerint tanulni. 

 Igazolatlan hiányzás esetén, a szülőt azonnal tájékoztatni kell, amelyet az 

osztálynaplóba is be kell vezetni a feljegyzésekhez. 

 A pedagógus az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos 

módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját a tanulócsoporthoz igazítva, 

szakszerűen végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.[Nkt.62.§(1) i)]  

 A pedagógus egyéni felzárkóztató programot készít a tanuló számára, melyet a 

szülővel egyeztetve év végéig meg kell valósítani.  

 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

Intézményünk tanulói összetétele (sok a hátrányos és veszélyeztetett család) egyre inkább 

szükségessé teszi a fokozott törődést, hogy a perifériára szorult gyerekek együtt haladása 

biztosított legyen. A gyerekek nem egyformák.  Meg kell teremteni az esélyegyenlőséget, 

hogy egyéni képességeiknek megfelelő ütemben fejlődhessenek. Egyénre szabott 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

39. oldal 

 

 

módszerekkel és az egyéni bánásmód elvének alkalmazásával el kell érnünk, hogy minél 

kevesebb legyen a lemaradó, évismétlő tanuló. 

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a 

gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint 

kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: 

 kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-4. évfolyamon, 

folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az 

iskolázás további szakaszain; 

 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése 

az iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 

 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a 

tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai 

módszerek alkalmazása; 

 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő 

teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más 

iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül; 

 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása. 

 Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 
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Az adaptív tanulásszervezés megvalósítása négy lépésben 

   IV. lépés 

  III. lépés Fenntarthatóság 

 II. lépés Változások az 

értékelésben 

Elterjesztés és 

fenntartás: 

 koncepció, 

 tervezés, 

 egyéni utak, 

 együttműködés, 

 reflexió. 

I. lépés Változások a 

tanításban 

Fejlesztő értékelés: 

 önértékelés, 

 társak 

értékelése, 

 megfigyelés, 

 reflexió, 

 portfolió. 

Alapszükségletek Az adaptív 

tanulásszervezés 

megvalósítása: 

 módszerek, 

 tervezés, 

 reflexió. 

A diákok 

alapszükségleteinek 

figyelembevétele: 

 kapcsolat, 

 kompetencia, 

 autonómia. 

 

 

Az adaptív tanulásszervezés modellje 

 

 

A program  különböző tantárgy-, illetve műveltségi területeken vizsgálja a szövegértés és a 

szövegalkotás, a matematikai-logikai kompetenciák, a problémamegoldó gondolkodás, az 

intelligens tanulás minőségét, alakulását, és ennek eredményei alapján állít össze fejlesztő 

feladatokat műveltségi területenként. 
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FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

A FEJLESZTŐ FELADATOK 

KÖZÖS 

KOMPETENCIATARTOMÁNYA 

Alapkészségek 

(szövegértés, szövegalkotás, matematika) 

             

                   

                     Kommunikáció 

                  Problémamegoldás 

                    Modellalkotás 

               Tájékozódás térben és 

                           időben 

                Társas kompetenciák 

                  Érzelmi intelligencia        

Idegen nyelvi kompetenciák 

(angol, német,) 

Informatikai kompetenciák 

 

Szociális, életviteli és  

környezeti kompetenciák 

(történelem, rajz és vizuális kultúra, fizika, biológia, 

kémia, földrajz) 

 

A fejlesztő feladatok tanulói tevékenységre épülnek, ami azt jelenti, hogy a feladatsorokhoz 

cselekvéssor, magatartás-, illetve tevékenységrendszer társul. Ez lehetőséget kínál az új 

munkaformák (csoportmunka, terepmunka, projekt) kipróbálására, tanulási helyzetté tételére. 

A fejlesztő feladatok kiemelt jellemzője a problémaközpontúság, a kíváncsiság felkeltése, a 

megértés élményének elérése. 

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a fejlesztések mely pontokon érintkeznek, hogyan 

erősíthetik egymást. Leglényegesebb jellemzői 

PROGRAMELEMEK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

FEJLESZTŐ 

FELADATOK 

 

KOMPETENCIA 

ALAPÚ 

OKTATÁSI 

PROGRAM-

CSOMAGOK 

 

SULINET 

DIGITÁLIS 

TUDÁSBÁZIS 

KAPCSOLAT 

Tanulói 

tevékenység 

Tevékeny-

kedtetésre épül 

Tevékenységen 

alapuló fejlesztés 

Önálló tanulás, 

tudásépítés 

Együtt-

működés 

Módszerei: 

projekt, 

csoportmunka 

Szociális 

kompetenciák 

fejlesztése 

Új módszerei: 

chat, fórum 

csoport 

KOMPETENCIA 

Probléma-

központúság 

Gondolkodás-

fejlesztés, 

életszerű 

helyzetek 

Cselekvésből 

kiinduló gondol-

kodásra nevel 

 

Egyéni  

tanulási utak 

Eltérő nehéz-

ségű feladatok 

Differenciálás Egyéni tanulási 

programok 

AUTONÓMIA 

Belső  

motiváció 

Flow-élmény 

elérése 

 Személyes 

érdeklődésre épít 

Döntés és 

felelősség  

 Feladatválasztás 

egyéni mérlegelés 

szerint 
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A beilleszkedési, magatartási zavarok enyhítése 

Feladatok: 

 a zavar okának felderítése 

 hatékonyabb osztályfőnöki munka 

 személyes beszélgetések a gyerekkel 

 a tanuló fokozottabb bevonása az iskolai életbe 

 pozitív tulajdonságainak feltárása, azok hangsúlyozása 

 ösztönzés, dicséret, sikerélmény biztosítása 

 szoros kapcsolattartás a családdal 

 szülők részére pedagógiai, pszichológiai előadások szervezése, szakkönyvek 

ajánlása 

 esélyegyenlőség megteremtése 

 igény esetén a roma tanulók külön oktatási- nevelési programunk szerint 

vehetnek részt a felzárkóztatásban / lásd. a mellékletben / 

 egyénre szabott nevelő programok kidolgozása 

 szociális kompetenciák tanulása, gyakorlása 

 

Tanulási nehézségek enyhítése 

Általános feladatok: 

 ki kell szűrni a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat – bemeneti mérések 

 törekedni kell – szakember segítségét is igénybe véve – a tanulási kudarc 

okainak feltárására 

 meg kell ismerni a tanuló otthoni tanulási körülményeit és szokásait a szülők 

bevonásával 

 a tanuló problémáját az osztályfőnök ismertesse meg a tanulóval kapcsolatba 

kerülő többi pedagógussal és a szülőkkel 

 meg kell tanítani a gyereket tanulni; helyes tanulási szokásokat, módokat és 

technikákat kialakítani a szülők bevonásával 

 egyéni képességeiknek megfelelő házi feladatok adása 

 törekedni kell az önmagukhoz mért értékelésre 

 ezen tanulók minden erőfeszítését jutalmazni kell, hogy önbizalmuk erősödjék 

és ösztönözze őket a munkára. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatási programja a Pedagógiai program 2. sz 

melléklete. 

 

1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

A gyermek-és ifjúságvédelem mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek a 

gyermek gondozását, eltartását, egészségügyi ellátását, testi, szellemi, erkölcsi fejlődését 

segítik, megoldják, tehát olyan tevékenységek összessége, melyek a gyermek érdekeit 

szolgálják. 

Magában foglalja a családokkal, szülőkkel való kapcsolattartást, hiszen minden 

gyermeknek alapvető joga, hogy családban nevelkedjen, és szüleitől kapjon meg minden 

számára szükséges segítséget. Feladatunk a szülői felelősség tudatosítása. 

Intézményünk e feladatát az alkotmányban, a nemzetközi egyezményekben az alapvető 

emberi, gyermeki, etnikai kisebbségi jogokról szóló dokumentumokon alapuló  a mindenkori 

hatályos törvények , jogszabályok, és rendeletek alapján végzi.  

Cél 

A nevelésünkre bízott gyerekek életkörülményeiben tapasztalható veszélyek, fejlődésükben 

és viselkedésükben megnyilvánuló rendellenességek feltárása. Tanulóifjúságunk egészséges 

és harmonikus személyiségfejlődésének testi-lelki egészsége fenntartásának, családban 

történő nevelésének elősegítése. A tanulók érdekvédelmének biztosítása lehetőségeinkhez 

mérten. 

Feladatok 

Prevenció: 

 az osztályfőnökök és az intézmény valamennyi pedagógusának közös 

feladata a veszélyeztetett állapot kiszűrése 

 az osztályfőnököknek ismerniük kell a gyermek személyiségét, családi 

hátterét, baráti csoportját 

 olyan légkör kialakítása, hogy bizalommal forduljanak a pedagógushoz, 

bátran nyilatkozzanak meg előtte 

 családlátogatások, a gyermek otthoni körülményeinek megismerése ( a 

8 év folyamán legalább egyszer ), a szülők meggyőzése, a problémák 

nyugodt megbeszélése 
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 a tankötelezettségi törvény végrehajtásához kiemelt feladat az 

igazolatlan mulasztások nyomon követése, okainak feltárása, a 

szükséges intézkedések megtétele, szülők tájékoztatása az új 

törvényekről [Nkt, A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény 4,§(12.b)]  

 kapcsolattartás az óvodákkal; az érkező tanulókkal kapcsolatos 

információszerzés 

 kapcsolattartás a középiskolákkal; tájékoztatás az eltávozott 

veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókról, sorsuk nyomon 

követése 

 a gyermekek megóvása a káros szenvedélyektől: 

- drogprevenciós program kidolgozása (3.sz. melléklet) 

- részvétel a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának iskolai 

oktatási-nevelési programjában  

- a „Szülők Fóruma” előadásainak folytatása megbízott előadókkal bűnmegelőzési, 

kábítószer-ellenes, egészségnevelési témákban 

- a káros szenvedélyek megelőzésével kapcsolatos videó anyagok megtekintése és 

megbeszélése 

 a gyermekek esetleges védelme a szülőkkel szemben, jogainak 

képviselete, hatósági beavatkozás kezdeményezése 

Korrekció: 

 a már kialakult hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet kezelése 

 helyzetelemzések készítése, a romlás megakadályozása 

 napközi otthonos, iskolaotthonos ellátás biztosítása 

 a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatása (korrepetálás, 

egyéni foglalkozás) 

 segítségnyújtás a szülőknek a nevelési kérdésekben, hivatalos ügyek 

intézésében, folyamodványok, kérvények megfogalmazásában 

 az érintett tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére fokozott figyelem 

fordítása 
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Amennyiben a problémát nem tudjuk iskolai szinten megoldani, elsődlegesen a Gyermekjóléti 

Szolgálathoz kell fordulnunk (III. kerületi Családsegítő Intézmény). Közösen kell kidolgozni 

a segítés további lehetőségeit. Az egész családot kell segíteni, nem kiemelten a gyereket. 

Súlyosabb esetekben az Önkormányzat Gyámügyi Osztályához, /Kormányhivatalhoz/ 

fordulhatunk, mely két csoportra osztott: 

a) Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport: ők veszik védelembe a gyermeket, 

hivatalosan családgondozót rendelhetnek ki a család mellé 

b) Gyámhivatal: a veszélyeztetett gyermeket kiemeli a családból 

 

Problémáink jellegéből adódóan a Városi Rendőrkapitányság, Ügyészség, iskolaorvos, 

családorvos, Nevelési Tanácsadó, Drogambulancia segítségét is kérhetjük. Igazolatlan 

hiányzásoknál a jegyzőhöz fordulunk. Alkohol- és drogmegelőzés 

A drogprevenciós program- drogstratégia a Pedagógiai Program 3. sz. melléklete. 

1.6.5  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

[Nkt.9.§(3)] 

A szociális hátrány hatása széles körben és változatos formában jelenik meg az iskoláinkban. 

Az okok jelentős része a családban keresendő. Családon belüli hatásokról akkor beszélhetünk, 

ha a szülők elváltak, válófélben vannak, élettársi kapcsolatban élnek, a gyermek nem a 

szülőknél nevelkedik, házasságon kívüli kapcsolatból származik. 

A család szerkezetében bekövetkező változás a gyermekben érzelmi feszültséget, 

bizonytalanságot vált ki. Káros hatással lehet a gyermekre a környezetében élő családtagok 

sérül személyisége, deviáns viselkedése, erkölcsi értékek mellőzése vagy tagadása. 

Veszélyeztető szerepe lehet annak a szülőnek is, aki különböző szenvedélyek rabja, vagy 

erkölcsileg züllött. 

Gátolják a gyermek fejlődését az egymással és gyermekeikkel szemben közömbös, túlzottan 

elfoglalt szülők is. Családon kívüli negatív hatások is lehetnek negatív befolyásoló tényezők. 

Ha az elfogadható családi környezet ellenére a gyermek  csavargó, bűnelkövető 

gyermekekkel, felnőttekkel kerül kapcsolatba. 

Nagy problémát jelent napjainkban a munkanélküliség, mely anyagi, megélhetési 

szempontból rendkívüli nehézségekhez vezet. 
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Meg kell említenünk az ún. átmeneti hátrányosság fogalmát is, mely rendkívüli 

élethelyzeteket jelent: ilyen a szülő kórházba kerülése, váratlan haláleset, lakás elvesztése, a 

külföldről áttelepültek lakáshoz jutási gondjai. 

Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítsünk a szociálisan rászoruló gyerekek 

helyzetén. Biztosítsuk a nehéz anyagi körülmények között élő családok számára az anyagi és 

természetbeni juttatások hozzáférhetőségét. 

Az iskolai alapítványok segítségét is igénybe vesszük annak érdekében, hogy a jó képességű, 

de hátrányos helyzetben lévő tanulók képességeit kibontakoztassuk, megakadályozva ezzel 

lemaradásukat. Tevékenységük során mindenkor szem előtt tartjuk a tapintatos eljárást. 

A szociális hátrányok enyhítése érdekében megvalósuló iskolai tájékoztatás a szülők felé 

[ Nkt.9.§ (3)] 

 leendő első osztályosok szüleinek a beiratkozáskor kell átadni azt az írásbeli 

tájékoztatót, amely tartalmazza: 

 a szükséges tanulmányi segédletek, taneszközök, és egyéb felszerelés 

jegyzékét (felelős: igazgatóhelyettes) 

 iskolai segítség lehetőségei a tanév eleji kiadások csökkentéséhez  

 a tanulói jogviszonyban lévő gyermekek szülei (gondviselő) év végén  kapják meg 

az írásbeli tájékoztatót, amely tartalmazza: 

 a szükséges tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, és egyéb 

felszerelések jegyzékét 

 a kölcsönözhető tankönyvek jegyzékét 

 aktuális kiadást csökkentő lehetőségek (felelős: igazgatóhelyettes)  

 

Feladataink 

1. Anyagi veszélyeztetettség esetén ismertetjük a családdal a segélylehetőségeket, 

felhívjuk figyelmüket az igényelhető támogatásokra, segítséget nyújtunk az igénylő 

lapok kitöltésében. 

2. Segélyjavaslatokat, pedagógiai véleményt adunk a Szociális Osztály számára. 

3. Vállaljuk a karitatív szervezetek által felajánlott támogatások elosztását. 

4. Az iskolai alapítványok segítségével lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hátrányos 

helyzetű tanulóink is részt vehessenek a tanulmányi kirándulásokon és nyári 

táborozásokon. 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

47. oldal 

 

 

5. Támogatjuk a tehetséges tanulóink versenyeztetését. 

6. Folyamatosan figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek megkönnyíthetik a 

szociálisan hátrányos tanulóink életét. 

7. Segítünk abban, hogy szabadidejüket hasznosan tölthessék el. 

8. Szoros kapcsolatot tartunk fenn és együtt dolgozunk a DÖK-kel és az iskolai 

alapítványokkal az esélyegyenlőség megteremtésében. 

9. Hátránykompenzációs tevékenységeink során fontos feladatnak tartjuk, hogy a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinkat: 

 tankönyvtámogatásban részesítsük, 

 részükre a könyvtári állományból tartós tankönyveket biztosítsunk, 

 kötelező jelleggel részükre napközis ellátást biztosítsunk, 

 kötelező jelleggel részt vegyenek a felzárkóztató foglalkozásokon (ha indokolt), 

 kisebbségi tanulóink részére lehetőség szerint élünk az ösztöndíjrendszer pályázati 

lehetőségeivel. 

Munkánk során igénybe vesszük az alábbi intézmények segítségét: 

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

 Pedagógiai Intézetek 

 Nevelési Tanácsadó Intézet 

 Gyámhivatal 

 Szociális Osztály, Kormányhivatal 

 Pályaválasztási Tanácsadó 

 Háziorvosi Szolgálat, védőnők 

 ÁNTSZ 

 Drogambulancia 

 Rendőrség Ifjúságvédelmi Csoportja 

 Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet 

 Vöröskereszt és Máltai Szeretetszolgálat 
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1.7  Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje  

[Nkt.48.§] 

 

Az intézmény szervezeti rendje 

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezető szintjeinek meghatározásánál 

legfontosabb alapelv, hogy feladatait zavartalanul, zökkenőmentesen láthassa el a 

követelményeknek megfelelően. 

Az intézmény szervezeti felépítését az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

1. Tanulói részvétel 

A tanulói jogok és kötelességek biztosításával a demokráciára nevelés az autonóm 

személyiség kialakulását szolgálja. 

A tanulói részvétel az iskolai közéletben a DÖK révén valósul meg. 

Működése az alábbiakra terjed ki: 

 dönt saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 

 tisztségviselőit maga választja, 

 az iskolagyűléseken véleményt nyilváníthat a tanulókat érintő kérdésekben, 

 tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, 

 dönt a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programját megszervezheti, 

A DÖK a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján tevékenykedik, mely nem tartalmazhat  

jogsértő, az iskola szülői szervezetével és a házirenddel ellentétes intézkedéseket, 

 feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, 

 tevékenységét felnőtt vezető irányítja, 

 vezetője vagy képviselője részt vehet a nevelőtestületi üléseken, 

 véleményt nyilváníthat az iskola éves munkarendjének elkészítésekor a 

tanulókat érintő kérdésekben. 
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A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt 

 a Pedagógiai Program elfogadása előtt 

A tanulók közszolgálati szerepei 

 hulladékgyűjtés, 

 iskola és környékének takarítása (előre megtervezett ütemterv szerint), 

 tanulói ügyelet, 

 tisztaság ellenőrzése, 

 tantermeik dekorálása, 

 az iskolai faliújság havonkénti frissítése (a DÖK munkatervében rögzített 

ütemezésben), 

 discoban, karneválon, klubdélutánon, kirakodó vásáron való részvétel, 

 szereplés ünnepségeken. 

Diákpanaszok kezelése 

 Biztosítjuk a tanulók őszinte megnyilvánulásainak lehetőségét, a sérelem 

kivizsgálását és orvoslását. 

 Panasszal fordulhat a tanuló az osztályfőnökhöz, osztálytanítóhoz, 

szaktanárhoz, DÖK vezetőjéhez, igazgatóhelyetteshez, igazgatóhoz. 

 Véleménynyilvánítási lehetősége van: pedagógusokra, diákvezetőkre, 

intézményre, tanulókra, étkezésre. 

 Egyéb jogait, kötelességeit a Házirend szabályozza, a törvény alapján. 

1.8  Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

Az iskola megteremti a szülők, pedagógusok, diákok jogainak gyakorlásához szükséges 

feltételeket, és elvárja a kötelességek teljesítését. 

Célunk az őszinteségen és bizalmon alapuló harmonikus tanár-diák és szülő-tanár kapcsolat. 

Ezt szolgálja a pedagógusok titoktartási kötelezettsége a tanulóval és családjával kapcsolatos 

információkról. 
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1.8.1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

 Osztályközösségek és tanulócsoportok: az iskolai életet érintő információk 

áramlásának biztosítása az osztályfőnök és a szaktanárok, tanítók segítségével. 

 - osztályfőnöki órák: hetente, kiemelten a magatartás és szorgalom értékelése 

 - tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

 Diákönkormányzat: a tanulók érdekeit képviseli, véleményt alkot a diákokat érintő 

kérdésekben. /DÖK gyűlések: éves program összeállítása, lebonyolítása/Képviselő: 

DÖK vezető pedagógus 

 Iskolagyűlés: nyilvános tájékoztató fórum, amely  két havonta hívható össze.  

 Diákgyűlés: a diákönkormányzat vezetői beszámolnak a végzett munkáról és 

értékelnek. 

 A tanórán kívüli iskolai élet szervezett formái: napközi, tanulószoba, sportkör, 

felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök. Képviselők: a 

foglalkozást vezető pedagógusok 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység: rászorulók érdekeinek megfelelően. 

Képviselő: ifjúságvédelmi felelős 

 

1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 

Cél  

Az eredményes nevelő–oktató munka fontos feltétele a szülőkkel való kapcsolattartás. 

Partnerként kezelésük, az iskolaéletéről, gyermekükről történő széleskörű tájékoztatásuk 

együttműködési készségük záloga. Fontos, hogy elvárásaikat, javaslataikat, kéréseiket és 

véleményüket közölni tudják az iskolával. Érezniük kell, hogy érdekeink közösek. A jó 

együttműködés feltétele, hogy a szülő bizalommal fordulhasson az iskolához. Az iskola 

pedagógiai programját a szülők és érdeklődők az iskola tanári szobájában és az igazgatói 

irodában bármikor megtekinthetik, elolvashatják. A szülő és az iskola kapcsolattartásában 

döntő fontosságú szerepe van az osztályfőnöknek. Az együttműködés olyan folyamat, 

melynek során a közös cél elérése csak feladatmegosztással érhető el. 

Feladat:  

 tájékoztassuk a szülőket: nevelési céljainkról, alkalmazott eljárásokról, módszerekről, 

mindennapjainkról,  
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 tegyük kapcsolatainkat tartalmassá, erősítsük fokozatosan, javítsuk folyamatosan 

azokat,  

 kérjük ki a szülők és tanulók véleményét az őket is érintő iskolai döntésekben,  

 biztosítsunk alkalmat arra, hogy a szülők gyermekeikkel együtt tevékeny résztvevői 

legyenek intézményünk életének,  

 mérjük fel partnereink igényeit, hogy elvárásaiknak eredményesen meg tudjunk 

felelni.  

 

1.8.3  A szülő, tanuló, iskolai pedagógus, sportegyesületek és szakszövetségek 

együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 

 

Célunk az együttműködés fejlesztése a partneri elvárás és elégedettség minél teljesebb 

kielégítése, valamint a pedagógiai célkitűzéseink megvalósítása érdekében. 

Feladataink 

az osztály és iskolai szülői szervezet működésének erősítése 

a szülőkkel való kapcsolattartás formáinak fejlesztése 

a sportegyesületek és szakszövetségekkel kötött együttműködési megállapodások 

működtetése 

Eljárás, eszköz 

a fogadó órák lehetőségének bővítése 

a szülői értekezlet előkészítésébe jobban bevonni az osztály szülői vezetőségét 

szükség esetén családlátogatás szervezése 

nevelési problémák megoldását segítő szakirodalom ajánlása, átadása 

 az egyesület és az iskola közötti információáramlás biztosítása 

közös rendezvények szervezése az edzőkkel 

nevelési és osztályozó értekezletekre az edzők meghívása, a munkába való bevonása 

az osztályfőnök és az adott tanuló edzője  közötti napi kapcsolat kialakítása 

Felelősök, végrehajtók: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője, az osztályfőnökök. 

A kapcsolattartás formái, szervezeti keretei  

Az osztályok szülői munkaközössége 

Iskolánkban évente három alkalommal szülői értekezletet tartunk. A tanév első szülői 

értekezletén, megalakul az osztályok Szülői Szervezete /2 tag/, akik az ott tanuló gyermekek 
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családjának érdekeit képviselik egyéni vagy egész közösséget érintő ügyekben. Ha évközben 

komoly nevelési problémák merülnek fel az osztályban, bármelyik SZSZ-i tag 

kezdeményezheti a rendkívüli szülői értekezlet összehívását. A kapcsolattartás az 

osztályfőnökön keresztül valósul meg. Erre az osztályfőnököt vagy az osztályban tanító 

szaktanárt meg kell hívni.  

Az iskolai Szülői Szervezet  

A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a 

fenntartót. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője 

tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.  

Tagjai az osztályok SZSZ-nek vezetői. A SZSZ tagjai maguk közül elnököt választanak. A 

szülői testület munkáját az igazgatóhelyettes segíti. Az iskolai SZSZ összehívását évi rendes 

értekezleteiken túl indokolt, vagy az iskola egészét érintő, döntést igénylő esetekben az iskola 

igazgatója, vagy bármely SZSZ-i tag kezdeményezheti. Rendkívüli értekezletre az iskola 

igazgatóját meg kell hívni. A SZSZ elnöke meghívottja lehet az iskola vezetőségi üléseinek, 

és a tantestület értekezleteinek.  

A kapcsolattartás személyes formái fontosak, mert közös élmények hordozói, közvetlen 

segítségnyújtásra, egymás megismerésére, véleménycserére adnak lehetőséget. A legtöbb 

probléma ilyen formában orvosolható. 
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Fogadóórák  

Évente két alkalommal tartunk, amikor minden nevelő egy időben a szülők 

rendelkezésére áll. Erről minden szülőt időben tájékoztatunk. Az időpontot az iskola éves 

munkatervében kell meghatározni. 

Családlátogatások 

Az alkalmi, egyéni beszélgetések kombinációja nagyon fontos számunkra. A 

pedagógusok szükség esetén az ifjúságvédelmi felelőssel (amennyiben engedélyezett az 

alkalmazása) végzik a látogatást. 

Nyílt napok 

A nyílt napokat ősszel két nap felső tagozatnak, tavasszal két nap alsó tagozatnak, és 

egy nap a leendő első osztályos tanulók szüleinek szervezzük. 

A  nyílt napok során a szülő az iskolai munka részesévé válik, ami egyébként legfőbb célunk 

is. 

 

A pedagógusok mindennapi feladatai e közös munka érdekében 

 Kezeljék partnerként, nevelőtársként a családot, a szülőt, alakítsanak ki vele jó 

kapcsolatot (fogadóóra, nyíltnap, családlátogatás)  

 Ismerjék tanulóik családi hátterét, azok szerkezetét, életmódját, értékrendjét benne a 

gyermek helyzetét, szerepét (családlátogatás, alkalmankénti beszélgetések)  

 Osszák meg a szülővel a gyermekéhez kapcsolódó megfigyeléseiket, tapasztalataikat. 

Vita esetén szakmailag indokolják véleményüket, intézkedéseiket.  

 Tartsanak rendszeres kapcsolatot a problematikus gyermekek szüleivel, 

lehetőségeikhez mérten próbálják kedvező irányba terelni az általuk hibásnak vélt 

nevelési gyakorlatot.  

 Adjanak szakmailag indokolt tanácsot a gyermekkel kapcsolatos nevelési, magatartási 

és tanulmányi problémák megelőzésére.  

 Tájékoztassák a szülőt rendszeresen, ha szükséges azonnal, a gyermek előmeneteléről, 

magatartásáról, szorgalmáról.  

 Törekedjenek bevonni a szülőt közvetlen iskolai, nevelési feladatok megoldásába is.  

Szülők mindennapi feladatai e közös munka érdekében  

 Ismerjék a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott kötelességeiket, és azt 

gyakorolják is.  

 Érdeklődjenek gyermekeik iskolai munkájáról.  
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 Közvetítsenek olyan adatokat, amelyek gyermekük tanárai számára fontosak lehetnek.  

 Gyermekük érdekében próbáljanak meg elfogulatlanul ítélkezni.  

 Működjenek együtt az iskolával, a pedagógussal.  

Megvalósulás feltételei mindkét oldalról az érdeklődés.  

Siker: ha mindkét oldal problémamentes, érzi az odafigyelést.  

 

Az iskola és a családi ház kapcsolatának folyamata 

Tevékenység Módszer Kik végzik? Mikor? Felelős 

A belépő 

évfolyam 

szülőinek 

tájékoztatása.  

- Összevont 

szülői 

értekezlet.  

-  Írásbeli 

tájékoztató az 

iskoláról.  

Igazgató, Alsós 

tanítók  

február: óvodai 

szülői értekezlet 

március: 

iskolanyitogató, 

nyílt nap  

Igazgató, Alsós 

mk. vezető  

Az éves munka 

tervezése.  

SZSZ 

értekezlet. 

Munkaterv 

véleményezése. 

 

Osztályonként 

2-2 szülő, 

igazgató, igh,  

pedagógusok 

- szeptember 

közepe  

 

 

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes, 

SZSZ elnöke 

 

 

 

Fogadóóra Egyéni 

beszélgetés 

Pedagógusok évente két 

alkalommal 

Igazgatóhelyettes 

A tanév 

rendjének, 

feladatainak 

ismertetése, 

eseménynaptár 

megismerése, 

mérési 

rendszer 

megismerése.  

- 

Osztályonkénti 

szülői ért. 

-  Házirend 

ismertetése.   

- Az osztályban 

tanító nevelők 

bemutatkozása. 

- Tantervi köv. 

ismertetése.  

Osztályfőnök 

Szaktanárok 

Napközis 

nevelő, 

Tanulószoba 

vezető  

Minden év 

szept. közepe, 

február eleje, 

május eleje.  

Osztályfőnök, 

szaktanárok, 

napközis nevelő, 

tanulószobás 

nevelő 

A félév 

értékelése  

Félévi 

konferencia. 

Osztályonkénti 

szülői 

értekezlet. 

SZSZ értekezlet  

Fogadóóra.  

Igazgató, Igh., 

valamennyi 

szaktanár, napk. 

nev., of., MKV  

Január közepe 

Február eleje 

 

 

 

Január vége 

Április  

Igazgató, Munka-

közösségvezető 

 

Igazgató,Igh., 

Minden nevelő  

Tanév 

értékelése  

Egyéni, majd 

mk. vezetői 

beszámoló, 

igazgatói 

összegzés.  

Igazgató, Igh., 

szaktanárok, 

mk.vezető,   

június Igazgató,  igh., 

szakmai  mk. 

vezetők  
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Tájékoztató a 

diákok 

eredményeiről.  

- Negyedévi, 

háromnegye

d évi írásos 

tájékoztató 

(alsó) 

Érdemjegye

k az 

ellenőrzőben, 

tájékoztatóban. 

Félévi értesítő, 

év végi 

bizonyítvány  

szaktanárok, Of. 

szaktanár, 

Osztályfőnök 

havonta 

 

osztályfőnök 

 

osztályfőnök 

 

  

nov. és március 

közepe  

Minden 

pedagógus 

 

folyamatos 

 

 

 

január 

június 

Igazgató, 

Igazgatóhelyettes

, 

Osztályfőnök. 

A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének továbbfejleszthető lehetőségei 

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

érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. A gyermeknevelés, a tanulók 

személyiségének fejlesztése megköveteli a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítását és 

fenntartását, az információk cseréjét. A szülők gyermekeik legjobb szakértői, így sokat tudnak 

segíteni a nevelőknek abban, hogy iskolai programunkat a gyerekek igényei szerint 

alakíthassuk. 

Célunk a szülők bevonásával, hogy 

 bővítsük ismereteinket a gyerekről, 

 pozitív attitűdöt és magatartást alakítsunk ki a gyerekek tanulása iránt, 

 titoktartásra vonatkozó törvényi rendelkezéssel összhangban információval 

lássuk el a szülőket, 

 megerősítsük a szülőket és a helyi közösséget. 

Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. 

Megvalósulási formái: - a kölcsönös támogatás és a 

      koordinált pedagógiai tevékenység 

 Feltétele:   - a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség 

Eredménye: - a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán: 

      kedvezően fejlődő gyermeki személyiség. 

1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk 

el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 
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 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást, 

 részvétel az iskola által készített elégedettségi vizsgálatokon. 

2.  Szülő, pedagógus, diák kapcsolatok erősítéséért: 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése, pedagógus- szülő- tanuló találkozó, 

rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről,  magatartásáról 

                  (tájékoztató füzet, ellenőrző, levél, telefon, iskolai honlap) 

 előre tervezett szülői értekezletek évente három alkalommal, 

 rendkívüli szülői értekezletek, 

 fogadóórák évente két alkalommal, 

 előadások szervezése 

 nevelési tanácsadó 

 pszichológus 

 egészségügyi szakember (orvos, védőnő)                    

 városi rendőrkapitányság képviselőjének meghívásával 

 pályaválasztási tanácsadás, 

 családlátogatás indokolt esetben, 

 közös kirándulások, 

 farsangi bál, disco szervezése, 

 alapítványi rendezvények, 

 klubdélutánok, 

 ünnepségek szervezése, 

 SZSZ választmányi ülés (évente három alkalommal) 

3.   A szülők kötelességei és jogai /Nkt. 72.§(1-5)/ 

A szülői kötelesség teljesítéséhez az iskola maradéktalanul biztosítja a feltételeket, és a jogaik 

gyakorlását. 

A pedagógus és a szülő akkor tud hatékonyan együttműködni, ha a szülők is eleget tesznek a 

szülői kötelességüknek gyermekeik védelmében. [Nkt.73.§ (1)] 
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok 

A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ide vonatkozó paragrafusainak (64-72. §) 

figyelembevételével. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

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

 osztályozó vizsgákra 

 különbözeti vizsgákra 

 javítóvizsgákra 

 pótló vizsgákra 

 független vizsgabizottság előtt zajló vizsgákra vonatkozik. 

A vizsga a tudás szintjéről való tájékozódás egyik módja. A tanulmányok alatti vizsgák 

funkcióik szerint szummatívak, tehát lezáró, minősítő értékelésnek tekinthetők. Ezért szakmai 

következményeket von maga után a vizsgakövetelmények meghatározása és az értékelés 

tekintetében. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

 aki pótló vizsgára jelentkezik 

 aki független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 
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I. Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsga a tanulmányok alatti vizsga egyik módja, amelynek célja a tanuló 

tudásszintjéről való tájékozódás, a tanulmányi követelmények teljesítésének minősítése 

osztályzattal. 

Mikor kell, illetve lehet a tanulónak osztályozó vizsgát tennie? 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott 

tantárgyból félévi vagy év végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (pl.: magántanuló), 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

 a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó 

hiányzás, az adott tantárgyból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-

át), 

 külföldi tartózkodás, vagy egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az 

osztályozó vizsga letételét, 

 felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozó 

vizsgára kötelezték (pl.: sportolók esetében testnevelés) 

 más iskolába lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl.: idegen 

nyelv) vizsga letételére kötelezték 

 a tanórákon nem tanult tantárgyból, de az iskola helyi tantervében szereplő 

tantárgyból osztályozó vizsgát kíván tenni. 

Az osztályozó vizsga eljárásrendje   

 Osztályozó vizsga évente két alkalommal tehető: félévkor és év végén,  mindig 

az aktuális tanév munkatervében megjelölt időpontban. Az igazgató ettől eltérő 

időpontot is kijelölhet. A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetve a szülő 

minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap (honlap, postai levél). 

 Egy tanév során legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető osztályozó 

vizsga. 

 Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi. 
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 Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának 

kötelezettsége alól 

II. Különbözeti vizsga 

A különbözeti vizsga letételét az intézmény a csoportváltoztatáshoz, osztályváltoztatáshoz, 

iskolaváltáshoz, külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő. 

Célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához 

szükséges ismeretekkel. 

 A vizsga időpontját az igazgató határozza meg, alapesetben az osztályozó 

vizsga számára kijelölt időpont. 

 A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell határozatot hozni a tanuló ügyében. 

 Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tenni a 

tanulónak, amelyet iskolánkban a megkezdeni tervezett évfolyamtól 

alacsonyabb évfolyamon tanítunk, s amely tantárgy, tananyag ismerete 

feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 

 A vizsga letétele feltétele lehet a magasabb évfolyamba lépésnek. 

III.  Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

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

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okokból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik, 

Javítóvizsga augusztus 21. és augusztus 31. között szervezhető. A vizsganapokat az 

aktuális tanév munkaterve határozza meg. Különleges esetben, ettől eltérő időpontot az 

igazgató a tanuló kérésére is kijelölhet. 

A tanulót a vizsga eredményéről tájékoztatni kell legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó szóbeli 

vizsgáját követő napon. 

A javítóvizsga eljárásrendje 

 A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon 

javítóvizsgát tehet. 
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 A javítóvizsga követelményeiről, témaköreiről a tanuló a vizsgára utalást 

követő két héten belül, de legkésőbb a tanévzáró napjáig tájékoztatást kap. A 

tájékoztatás formája lehet honlap vagy papír alapú. 

 A vizsga pontos időpontjáról a tanuló, illetve a szülő minimum a vizsga előtt  

két héttel értesítést kap ( honlap, papír alapon) 

 A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

 A tanuló a vizsga előtt legalább 15 perccel köteles megjelenni, bizonyítványát 

osztályfőnökének leadni. 

 A rendkívüli okból igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő 

tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi 

munkájában, mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi 

tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló 

az osztálynak végleges tanulója lesz, sikertelen vizsga esetén az előző osztályt 

kell megismételnie.  

 Ha a vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné vizsgája 

eredménytelen, így az osztályismétlést von maga után 

 

IV. Pótló vizsga  

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható  okból elkésik, 

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. 

 A tanulónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló 

esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a tanuló 

szándékos vagy gondatlan magatartására. 

 Az igazgató a tanuló írásban benyújtott kérésére engedélyezheti a pótló vizsga 

letételét legkésőbb szeptember 15-ig. 

V. Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 

A köznevelésről szóló törvény 46.§(6)’m’ pontja a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy 

tanulmányai során tehet az intézménytől, annak pedagógusaitól független tanulmányok alatti 

vizsgát, amely osztályozó vizsga és javítóvizsga lehet. A vizsgára jelentkezés szabályait a 

20/2012. EMMI rendelet 73.§-a szabályozza. 
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A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi. A tanuló- kiskorú tanuló esetén a szülője- a félév vagy tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a rendelet 51. §(7) bekezdésében meghatározott esetben az 

engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 

céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell 

jelölni, hogy milyen tárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc 

napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év 

utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője- a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.  

Akkor is, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról,magasabb 

évfolyamra jutásáról- a vizsgabizottság által adott osztályzat figyelembevételével- az 

Intézmény dönt. 

1.9.2 Az értékelés rendje 

A vizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközössége által 

elfogadott értékelési rendszer szerint történik. 

 A vizsga nem ismételhető meg. 

 A vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékkal 

be kell vezetni. 

 Eredményhirdetés 

 javítóvizsga esetén a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az adott 

vizsgaidőszak utolsó szóbeli vizsgáját követő napon 

 egyéb vizsga esetén legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon az igazgató vagy 

megbízottja hirdeti ki az eredményt (szóban, a vizsgázók jelenlétében)  
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1.9.3 A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Az egyes tantárgyak vizsgarészeit az alábbi táblázat tartalmazza 

Tantárgyak Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom x x  

Angol nyelv x x  

Német nyelv x x  

Matematika x (x)  

Történelem x x  

Környezetismeret x x  

Természetismeret x x  

Fizika x (x)  

Kémia x (x)  

Biológia x   

Földrajz x   

Ének-zene  x  

Rajz   x 

Informatika   x 

Technika x   

Testnevelés   x 

Természettudományi 

gyakorlat 

x (x)  

Megjegyzések 

 (x) jelentése a szóbeli vizsgáknál: csak akkor van szóbeli, ha az írásbeli 

elégtelen 

Az osztályozó vizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete a helyi tantervében 

határozza meg. 

A vizsgatárgyak követelményrendszere, minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az 

adott évfolyam, adott tantárgyának az iskola pedagógiai programjában található 

követelményrendszerével 

Az írásbeli vizsgák szabályai 

 Egy vizsganapon három írásbeli vizsga tehető le, köztük 15 perc pihenőidőt 

kell biztosítani. 

 Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc. 

 A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. 
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 A tanuló csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron, feladatlapon dolgozhat. 

A feladatlapon fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a vizsga dátumát, a 

tanuló nevét, osztályát, az évfolyamot, melynek tananyagából vizsgázik a 

tanuló. 

 A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a 

tanuló hozza magával. 

 Ha a vizsgáztató pedagógus a vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó feladatlapját,és ráírja, milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az 

elvétel pontos idejét, aláírja, majd visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a 

vizsgát. A szabálytalanság tényét jelenteni kell az igazgatónak, aki mérlegeli a 

szabálytalanság tényét és haladéktalanul döntést hoz az értékelés tekintetében. 

Az írásbeli vizsga javítása  

 Az írásbeli dolgozatokat piros tollal kell javítani, és  az  elért eredményt %-ban 

kifejezve felvezeti a feladatlapra.  

 Ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

eszközöket használt, rávezeti a feladatlapra és értesíti az igazgatót. 

 Az írásbeli jellegű gyakorlati vizsgán (pl.: informatika) az írásbeli szabályai 

szerint kell eljárni. 

 

Szóbeli vizsgák általános szabályai 

A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság legalább háromtagú, s amennyiben lehetőség van, a vizsgabizottságba 

legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az 

elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el. 

Az eljárás szabályai: 

 Egy napon legfeljebb három szóbeli vizsga tehető le. 

 A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelenni. 

 Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a kérdező 

tanárnak kell gondoskodni. 
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 A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz egy adott évfolyam 

tananyagából, majd felkészül az önálló feleletre. A felkészülésre legalább 20 

percet biztosítani kell, kivétel az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő. 

 A vizsgázók a teremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem 

segíthetik. 

 A feleletek maximális időtartama 15 perc, ahol a tanuló a felkészülési 

jegyzeteit használhatja. 

 A feleletek alatt legalább három vizsgabizottsági tagnak jelen kell lenni. 

 Az a tanuló, aki a kihúzott tétel anyagában tájékozatlanságot mutat, egy 

alkalommal póttételt húzhat. Értékelésénél figyelembe kell venni. 

 Ha a vizsga során szabálytalanság ténye merül fel , az elbírálásban  a 20/2012 

EMMI rendelet69.§(6-7),illetve 71.§(6) bekezdésben foglaltak alapján kell 

eljárni. 

 A szóbeli vizsgáról a jegyzőkönyvben feljegyzést kell készíteni. 

Az osztályozó vizsga esetében az igazgató a tanuló kérésére engedélyezheti, hogy egy napon 

kettő tantárgyból írásban és szóban is levizsgázhat.       

Záró rendelkezés 

A tanulmányok alatti vizsgán sajátos nevelési igényű tanulónál a vizsga során lehetővé kell 

tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 

vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

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

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 

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

hátrányosan befolyásolta. A jogorvoslatra a 20/2012. EMMI rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően van lehetőség. 

A vizsgaszabályzat hatályba lép, érvényessé válik  a Pedagógiai Program  elfogadásával és 

határozatlan időre szól. 

Felülvizsgálatát jogszabályok változása teszi esedékessé.  
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1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

A tanuló – magántanuló is- az iskolával jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel 

vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel vagy átvétel jelentkezés útján történik, amelyről az 

iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. [Nkt.50.§] 

 

1.10.1 Tanulói jogviszony keletkezése 

 

A:  Megállapított tankötelezettség esetén 

a) A feltételének teljesülése [20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.21.§(1) 

b) A belépés előzményei 

 Beiratkozás előtt tájékoztató a szülőknek az óvodában 

 Óvodások fogadása az iskolában: ovis projekt 

 A leendő szülőknek és tanulóknak nyílt nap és nyílt tanítási órák és foglalkozások  

szervezése 

 Az iskola tanulóinak látogatása az óvodában (igény szerint műsor szervezése a 

kicsiknek: Mikulás, Karácsony, stb.) 

 Rajzpályázat kiírása a körzetbe járó óvodások részére  

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ meghatározza az általános iskolákra 

vonatkozó felvételi eljárásrendet. 

c) A belépés feltételei 

Azok a gyerekek nyernek felvételt, akik az adott naptári év augusztus 31-ig betöltik 6. 

életévüket és akiket az óvoda iskolaérettnek nyilvánított és erről az iskolaérettségi 

bizonyítványt kiadta. A beiratkozás időpontját a kormányhivatal közleményben teszi közzé a 

helyben szokásos módon. 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a 

szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 

hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.[Nkt. 45.§(2)] 

Az 1. osztályba iratkozó gyerekeknek felvételi vizsga nincs, kivétel az emelt szintű 

testnevelés oktatás esetén szervezett alkalmassági vizsga.[Nkt. 50.§ (5)] 

  



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

66. oldal 

 

 

d) Beiratkozás 

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt /születési anyakönyvi kivonat is kérhető/ 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet: 

 óvodai szakvéleményt 

 nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény 

 SNI gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye 

A szülőnek a beiratkozáskor írásban kell kérnie gyermeke felvételét, és nyilatkoznia kell a 

választható tantárgyak igényéről, valamint rendezni kell a tanulói balesetbiztosítással és a 

diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is. 

A tanulók felvételéről az iskola igazgatója a 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt 

eljárásrend szerint dönt. A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot az iskola köteles 

megküldeni a szülő részére. 

Jelentkezés elutasítása esetén a szülő, a Nkt. 37.§(2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre 

hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül a KLIK miskolci 

Tankerületi Igazgatójához. 

 Köznevelési típusú sportiskolai osztályba külön szülői nyilatkozat szükséges. 

 Tankötelezettség szülő kérelmére magántanulóként is teljesíthető. Ilyen esetben Nkt. 

45.§ (5-6) vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.  

 

Szabályok a kötelező felvételt biztosító iskola számára [20/2012.(VIII.31.) EMMI r.24.§] 

 A kormányhivatal minden év február utolsó napjáig tájékoztatja az iskolát a 

beiskolázási körzetéből 

 Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, vagy 

átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni az előírt arányok figyelembevételével. 

 Ha az iskola felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor 

sorsolás útján kell dönteni a felvételről, amelynek lebonyolítási szabályait a 

házirend tartalmazza.[ Nkt. 51.§(1)] 
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 A HHH tanulók kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a 

tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja 

 Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

e) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

f) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

g) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

vagy 

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

található 

B: Tanulói jogviszony létesítése iskolaváltás esetén 

Tanulók átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi folyamat lépései: 

1. A szülő személyesen kinyilvánítja iskolaváltási szándékát az iskola igazgatójának, és 

bemutatja a szükséges iratokat 

 a tanuló lakcímkártyáját 

 a tanuló születési anyakönyvi kivonatát, 

 a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

2. A feltételek teljesülése esetén az iskola kiállítja a befogadó nyilatkozatot. 

3. Az átadó iskola megküldi a tanuló iskolaváltoztatási határozatát 

4. A befogadó iskola rögzíti a tanuló nyilvántartását, amely a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 

r. (8) bekezdése alapján történik 

A tanulók kiválasztásának elvei és módja: 

A tanulók kiválasztásánál figyelembe kell venni 20/2012.(VIII) EMMI r. 40.§(3) –t. 

 a köznevelési típusú sportiskolai  osztályban alkalmassági vizsga után tanulhat 

a gyermek: 

/alkalmassági vizsga a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve nem a tanult, 

hanem a született képességeket helyezi előtérbe (gyorsaság, ruganyosság, erő, ügyesség, 

felismerési készség/ 

 a kimenő rendszerben működő logopédiai osztályokba jelentkező tanulónak 

Pedagógiai Szakszolgálati javaslattal és logopédiai véleménnyel kell 

rendelkeznie, amely alapján az iskola igazgatója dönt az adott évfolyamra járó 

tanulók létszámának figyelembevételével. 
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Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról- a nevelőtestület 

véleményének kikérésével- az igazgató dönt.[Nkt. 51.§ (4)] 

Átjárhatóság az iskolán belül 

 A köznevelési típusú sportiskolai tantervű osztályból szülői kérésre, megfelelő 

indokok alapján/írásbeli kérelem/, igazgatói döntéssel átkerülhet a tanuló az 

általános tantervű osztályba. 

 A logopédiai osztályból a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján bármikor 

átkerülhet normál osztályba, és ugyanez fordítva is megtörténhet a létszám 

függvényében. 

 Ha tanuló egyéni összeférhetetlenség, súlyos magatartászavar miatt az adott 

közösségbe még akkor sem tud beilleszkedni, ha ehhez minden lehetséges 

emberi és szakmai segítséget megkapott (szülő, osztályfőnök, szaktanár, 

Nevelési Tanácsadó) az adott évfolyamon belül másik osztályba helyezhető át 

az iskolavezetés döntése alapján. 

 Az a tanuló, aki hosszas hiányzás miatt (betegség, külföldi tartózkodás) az 

adott évfolyam tantervi követelményeit nem a képességeinek megfelelő szinten 

teljesíti, szülői kérésre az évfolyamot legfeljebb egy alkalommal 

megismételhet. Nkt.57.§(1)] 

 Az a kiváló képességű tanuló, aki két évfolyam anyagát egy évfolyam alatt 

sajátítja el, és erről a tudásról az igazgató által összeállított vizsgabizottság 

előtt eredményesen számot ad, eggyel magasabb évfolyamon folytathatja 

tanulmányait. [Nkt.57.§ (3)] 

Az osztályfőnök feladata és kötelessége, hogy a változásokat megfelelő záradékkal bevezeti 

az iskolai dokumentumokba (napló, anyakönyv, bizonyítvány).  

Belépés felsőbb évfolyamokra 

 A külföldön tanuló gyermek évente október 30-ig osztályozó vizsgát tehet a 

készségtárgyak (ének, rajz, testnevelés) kivételével minden tantárgyból. 

Sikeres vizsga esetén léphet felsőbb évfolyamba. 

 A kimenő rendszerben működő logopédiai osztályokban szükséges a tanulóról 

készült Pedagógiai Szakszolgálati javaslat és a logopédiai vélemény. 
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 Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de 

középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola 

kezdeményezésére a Híd I. programban folytathatja.[ Nkt. 14.§ (2)] 

 Ha a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel nem  

rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de 

legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános 

iskola kezdeményezheti a tanuló felvételét a Híd II. programba.[Nkt.14.§(3)g] 

Átjárhatóság más iskolából érkezett tanuló esetében 

a) Ha a tanuló olyan iskolából érkezett, amelynek a követelményszintje alacsonyabb az 

intézmény követelményszintjénél, a tanulót fel kell zárkóztatni.  

b) A felzárkóztatáshoz programot kell készíteni, amelyet szintfelmérés előz meg.  

c) A felzárkóztató tanárokat ki kell jelölni (igazgató, szakmai munkaközösség-vezető).  

d) A felzárkóztatásra 30 napos türelmi idő áll rendelkezésre. Ez idő alatt a tanulót 

osztályozni nem szabad.  

e) A felzárkóztatás az iskola és a család közös feladata, anyagi vonzatát is közösen 

vállalják.  

f) Az iskola ezen tanulók felzárkóztatását a rendelkezésére álló órakeretből biztosítja 

(korrepetálás). 

g) Ha a tanuló a 30 napos időtartam alatt nem zárkóztatható fel, továbbhaladása nem 

biztosított, eggyel alacsonyabb évfolyamon folytathatja tanulmányait. 

h) Ha a tanuló más tankönyvcsaládból más módszerrel tanult, szintfelmérés után dönt a 

szaktanár, hogy szükség van-e felzárkóztatásra. Ha igen, az a) pontban foglaltak 

lépnek érvénybe. 

i) Ha a tanuló más tankönyvcsomagból tanult, az iskola a könyvtári állományából 

lehetőségei szerint biztosítja a tanuló számára az új tankönyvcsomagot.  

 

1.10.2 A tanulói jogviszony megszűnése 

Kilépés 

Megszűnik a tanuló jogviszonya [ Nkt. 53.§(2)], ha: 

 A tanulót másik iskola átvette (az iskolaváltoztatási határozat kiállításának 

napján). 
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 Az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzését igazoló bizonyítvány 

kiállításának napján, ha valamelyik középfokú intézménybe felvették. 

 A tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad-, a bejelentés 

tudomásulvételének napján. 

 Nkt.53.§(6) : Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is 

megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha 

ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal 

nem teljesítette. 

 Ha a 6 és 8 osztályos gimnáziumba felvették. 

 Ha a tanulót a Szakértői Bizottság vizsgálata alapján – sajátos nevelési igénye 

miatt - más típusú iskolába fogyatékossága miatt áthelyezték. 

 

A tankötelezettség végére vonatkozó szabály [Nkt. 45,§ (3)] 2012. szeptember1-jétől 

hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek értelmében először azok számára 

csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a 2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél 

alacsonyabb évfolyamra járnak.[Nkt.97.§ (1)] 
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2.  Az intézmény helyi tanterve 
2.1 A kerettanterv bevezetése a NAT előírásainak megfelelően kerül ütemezésre. 

 

Iskolánk egyes évfolyamain a tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait az iskolában a  NAT alapján felülvizsgált kerettantervnek 

megfelelően kidolgozott helyi tantervben határozta meg, és ez alapján folyik az oktatás. 

2.2  A választott kerettanterv megnevezése 

2.2.1.Alapfofokú nevelés-oktatás 1-8 évfolyam  

Az óraháló terv és a helyi tanterv a pedagógiai program mellékleteként található meg. 

 

    2.2.2.  Alapfokú nevelés-oktatás köznevelési  típusú sportiskola 1-8 évfolyam  

 

A kerettanterv tantárgyait, a kötelező minimális óraszámait, a helyi tanterv alapján 

meghatározott óraszámokat, az adaptált kerettanterv megnevezését, és a sportiskolai helyi 

tantervet a Pedagógiai Program 4.2. sz. melléklete tartalmazza. 

2.3 A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a Pedagógiai 

Program melléklete tartalmazza. 

A kerettantervben meghatározott kötelező és szabadon tervezhető tanórai foglalkozások 

megtanítandó és elsajátítandó tananyagát a Pedagógiai Program 4. sz melléklete tartalmazza: 

Helyi tantervek 

 

2.4 A kötelezően választandó tanórai foglalkozások  

A kötelezően választandó tanórai foglalkozásokat a Pedagógiai Program melléklete 

tartalmazza. 

2.5 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

Alapelvek 

 A tankönyv- és a taneszköz kiválasztásának általános elveiről a Szülői 

Szervezet véleményét kikérve a nevelőtestület dönt. 

 A tankönyvek és taneszközök (kiadó, tankönyvcsalád) konkrét kiválasztása a 

szakmai munkaközösségek kompetenciájába tartozik. 

 Az iskolában, egy évfolyamon, a tanulócsoport képességeinek megfelelően 

lehet különböző tankönyvcsaládból is tanítani. 
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 Csak olyan tankönyv választható, amely minden tanuló részére időben 

beszerezhető. 

 A tankönyvek megrendelése, beszerzése a tankönyvfelelős feladata. 

 Tanév közben a meglévő tankönyvek, taneszközök, tanítási segédletek más 

típusra történő cseréje nem engedélyezett, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

 A tankönyv- és taneszköz választása szakmailag megalapozott és jól átgondolt 

legyen. 

 A következő évben szükséges tankönyvekről, taneszközökről, oktatási 

segédletekről, sportruházatról a szülőket az előző év végén tájékoztatni kell. 

 Az 1. osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor kézhez kapják a szükséges 

taneszközök és felszerelések listáját. 

 A pedagógus csak olyan taneszköz, ruházat vagy felszerelés beszerzését 

kérheti a szülőtől és a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai 

foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított anyag elsajátításában. 

A tankönyvek, munkafüzetek, segédanyagok, feladatlapok kiválasztásakor figyelembe veendő 

szempontok: 

 a helyi tantervben rögzített elsajátítandó műveltséganyag 

 az óratervben szereplő egyes évfolyamok tantárgyainak óraszáma 

 az adott tantárgy pedagógiájának való megfelelés (betűméret, ábrák, rajzok, 

vázlatok, képletek) 

 a pedagógus módszertani szabadsága a hatékony ismeretátadás, 

készségfejlesztés, képességkibontakoztatás érdekében 

 a pedagógusok tapasztalata 

 ár, tartósság, többször használatos legyen a tankönyv, gyakorlásra, kitöltésre a 

munkafüzetek szolgáljanak 

 a tankönyvrendelésnél figyelembe vesszük a családok anyagi helyzetét 

 több évig tartó használat 

Tartalmi megfelelés 

 a tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere fedje le a tantárgy tantervi 

anyagát 

 a tankönyv legyen egy egymásra épített tankönyvcsalád tagja 
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 a tartalom szakmai szempontból korrekt legyen 

 a tartalom legyen fejlesztésközpontú 

 szemléltető anyaga legyen igényes 

 a feladatok legyenek változatosak a tartalom, típus és nehézségi fok 

tekintetében 

 vegye figyelembe a korosztály értelmi fejlődésének, megismerő 

tevékenységének életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit 

 adjon lehetőséget a kreatív tanulók fejlődésének, a helyi sajátosságok 

érvényesülésének 

 a tankönyv felépítése kövessen egyfajta pedagógiai logikát 

Formai megfelelés 

 A tankönyv nyelvi megfogalmazása igazodjon a tanulók életkori 

sajátosságaihoz. 

 A tankönyvcsalád legyen áttekinthető. Az adott korosztály könnyen igazodjon 

el a szerkezetében. 

 A betűforma, méret távolság, illetve az egy oldalra kerülő szöveg-, és/vagy 

feladatmennyiség feleljen meg a tanulók érzékelő apparátusának, észlelési 

képességeinek. 

 A tankönyv ábrakészletének legyen funkciója, segítse a valóság megismerését, 

a feladatmegoldást, a belső kép megteremtését. 

 A tankönyv mérete, tömege, kötése legyen életkorbarát 

A kiválasztott tankönyv és taneszköz általános ismérvei 

1. Évfolyamonként egymásra épülő, egymást segítő, kipróbált eszközcsalád legyen. 

2. Szerepeljen a hivatalos tankönyv- és taneszköz-jegyzékben. 

3. A NAT-ra épüljön. 

4. Feleljen meg a kerettantervi követelményeknek. 

5. Nyelvezete közel álljon a tanulókhoz. 

6. Munkáltasson, szemléltessen, gondolkodtasson. 

7. Érthető, tanítható, tanulható legyen. 

8. Alkalmas legyen az önálló tanulásra, felzárkóztatásra vagy tehetséggondozásra és 

 kutatómunkára. 

9. Logikus, egymásra épülő, áttekinthető tananyaggal rendelkezzen. 

10. Tematikus egységekre legyen bontva. 
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11. Az elmélet és a gyakorlat megfelelő arányban legyen benne. 

12. Kidolgozott típusfeladatokat tartalmazzon. 

13. Legyen tartós, szép kivitelű és mérsékelt áron hozzáférhető. 

 

A tankönyv többször használatos legyen, gyakorlásra, kitöltésre a munkafüzetek 

szolgáljanak.  

 

2.6 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

2.6.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése: 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 fogékonnyá tesszük saját környezete, a természet értékei iránt;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével segítjük  a gyermek természetes fejlődését;  

 a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával hozzásegítjük az ismeretek 

egyéni módon történő elsajátításához;  

 az élményszerű tanulással fejlesztjük a tanulók figyelmét; 

 kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek rendszerében megalapozzuk a 

felelősségtudat kialakulását; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető készségek 

elsajátításával támogatjuk az egyéni képességek kibontakoztatását, segítjük a tanulási 

nehézségekkel való megküzdés folyamatát; 

 magatartási normák, szabályok megismertetésével megalapozzuk a társas 

közösségekben való együttműködési formák kialakítását; 

 a gyermek jellemét formálva segítjük a személyiség érését;  

 

2.6.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

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

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 
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 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával segítjük a tanuló 

jellemének fejlődését; 

  helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával  fogékonnyá  

tesszük a társas kapcsolatok értékei iránt;  

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával felkészítjük a családban, a 

barátságban, a csoportban kialakított szerepre; 

 fokozatosan alakítjuk az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 változatos tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal motiváljuk a 

teljesítmények növelését; 

 

2.6.3 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségnevelés gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

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

értékelése; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 előtérbe kerülnek az eredményes tanulás módszereinek, tanulási technikáinak 

elsajátítása, és a tanuláshoz szükséges kompetenciaterületek, akarati tulajdonságok 

fejlesztése;  
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 a tanulásszervezési módszerek közül prioritással ruházzuk fel az együttműködési 

készség fejlesztését segítő formákat  /adaptív tanulásszervezés/ ; 

 

2.6.4 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása; 

 bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat; 

 előnybe részesítjük az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 

az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz; 

 érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a 

tanulókat a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, ezzel 

támogatva a társadalomba való beilleszkedést;  

2.7  Mindennapos testnevelés 

 

A 2014/15 tanévtől iskolánk köznevelési típusú sportiskolai osztályt indított az első 

évfolyamon, felmenő rendszerben. Ezért a mindennapos testnevelés megszervezése többféle 

módon valósul meg: 
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közoktatási típusú sportiskolai osztály 

 2014/15 tanévtől az első 

évfolyamon került bevezetésre- 

felmenő rendszerben 

 2015/16 tanévtől 5. évfolyamon, 

felmenő rendszerben 

alsó tagozat: heti 5 óra órarendbe építve 

+specifikum: 

 küzdelem és játék 1ó/ hét 

 sportágválasztás 1ó/hét 

felső tagozat: heti 3 óra + 2ó szakági edzés 

+ specifikum, vagy heti 5 óra: 

 tanulásmódszertan 5-6 évf. 

 olimpia történet 5. évf. 

 küzdelem és játék, sporterkölcstan 7-

8. évf. 

 

normál tantervű  tanulócsoport 

 

*heti  5 óra órarendbe építve 

 

 

Alapelvek 

1. Segítsük elő a gyerekek egészséges testi fejlődését, fokozzuk edzettségüket, teherbíró 

képességüket, alapvető fizikai képességeiket. 

2. Járuljunk hozzá a pozitív személyiségjegyek kialakulásához. 

3. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy a testedzés, a sportolás fontos eszköze az egészség 

megőrzésének és egyben a szabadidő felhasználásának egyik kulturált, szórakozást nyújtó 

formája. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebben elviselik a 

stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. 

4. Keltsünk a tanulókban érdeklődést, kedvet a rendszeres testedzés és sportolás iránt. 

5. A tanulók váljanak képessé saját fittségi szintjüket értékelni, saját szintjüknek, 

képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztő hatású mozgásprogramot 

kidolgozni, illetve azt végrehajtani. 
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Célok 

 a mindennapos testmozgás biztosítása 

 a játékos egészségmegőrző és fejlesztő testmozgás biztosítása 

  a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre 

szocializálása 

 a sportági mozgásanyag közvetítése 

 a tanulók kedvező erkölcsi és akarati tulajdonságainak formálása, a motoros műveltség 

eszközeivel történő személyiségfejlesztés 

 a tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése 

 a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása - a tanuló erős és gyenge 

oldalát egyaránt támogatva, segítve 

 a cselekvés szabadságának és örömének biztosítása 

 esélyegyenlőség biztosítása, kihangsúlyozva a testnevelésnek és a sportnak a tanulási 

nehézségek kezelésében - a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és a 

veszélyeztetett gyermekek fejlesztésében - és a társadalmi integrációban betöltött 

szerepét 

 Tanulóink testi nevelése és egészségének megőrzése, a testi harmónia kialakítása 

minden pedagógus feladata, de a szakmai megújulásban, az eredményességben viszont  

a testnevelőknek kulcsszerepük van 

 

Feladatok 

Fő feladataink egyike a prevenciós program biztosítása a gimnasztikai tananyag keretén belül, 

valamint a gyógytestnevelés gyakorlatanyagának beépítése a mindennapos testnevelésbe 

prevenciós és rehabilitációs jelleggel. 

1. A kötelezően előírt testnevelés óráról csak orvosi igazolással vagy a szülő által az 

ellenőrző könyvbe írt egyszeri alkalommal kérhető felmentéssel lehet távol maradni. 

2. A testnevelés órán a tanulóknak kötelező az iskolai házirendben rögzített felszerelésben 

megjelenni. A szabadtéri órákra az időjárásnak megfelelő öltözet: melegítő, sapka, sál, 

kesztyű, dzseki szükséges. 

3. A sportfoglalkozások befejeztével az átöltözés előtti mosakodás, tisztálkodás iránti igényt 

ki kell alakítani. 
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4. A testnevelés órán, sportfoglalkozáson történt sérülést, balesetet azonnal jelenteni kell az 

órát tartó szaktanárnak, aki a szükséges intézkedést megteszi. 

5. Szabadtéri foglalkozások alkalmával fel kell hívni a tanulók figyelmét az utcai közlekedés 

szabályaira, azok betartására. 

6. A kiemelkedő teljesítőképességgel és teljesítőkészséggel rendelkező tanulókat a szülők 

segítségével irányítsuk külső sportegyesületekbe. 

7. Bármilyen jellegű testtartási probléma esetén tájékoztassuk a szülőket és segítsünk abban, 

hogy a tanuló mielőbb orvosi szakrendelésre kerüljön. 

8. Tanulóink mindennapos testnevelési programjának kibővítése iskolai oktatás keretén belül 

a szabadidős sporttevékenységek lehetőségével történik, amelyek egészségmegőrző és 

prevenciós jellegűek./ Sítábor, síoktatás,tenisz, túra, lovastábor, vizitúra/ 
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Könnyített és gyógytestnevelés 

Az iskolai gyógytestnevelés az iskolában folyó testnevelés sajátos területe, amely a 

megváltozott egészségi állapotú tanulókat foglalkoztatja. A gyógytestnevelés azon tanulók 

számára javasolt, akiknek nagyobb mértékű veleszületett vagy szerzett egészségi állapot-

változásuk van és a gyógytestnevelés hozzájárul a szinten tartáshoz, fejleszti a testi motoros 

képességeket.  

Könnyített testnevelés azon tanulók számára javasolt, akiknek hosszabb betegség után 

gyenge a fizikai állapotuk, belgyógyászati elváltozásuk van.  

Célok 

 El kell érni, hogy minden tanuló az egészségi állapotának megfelelő iskolai 

testnevelésben részesüljön. 

 A testnevelési órán csak kifogástalan egészségi állapotú tanulók vegyenek részt. 

 

A könnyített vagy gyógytestnevelésre történő beosztás, vagy a testnevelés óra alól történő 

felmentés előfeltétele, hogy a tanuló rendelkezzen orvosi szakvéleménnyel. Az iskolaorvosi 

szakvéleménynek állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy a tanuló milyen testnevelési 

kategóriába sorolható. Erről a szülőt, és az iskolát értesítenie kell. Az iskolaorvos állapítja 

meg azt is, hogy a tanuló mennyi időn át marad a besorolás szerinti kategóriában. A 

gyógytestnevelésre utalt tanuló a számára kijelölt intézményben vesz részt a foglalkozásokon. 

A gyógytestnevelési órákon való részvétel számára kötelező és esetleges mulasztás esetén a 

távollétet igazolnia kell. Ha ez nem történik meg, az igazolatlan hiányzást eredményez. A 

tanuló gyógytestnevelés órán való részvételéért a szülő is felelősséggel tartozik. 

2.8 A szabadon választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

 

Tantárgyak Szabályok 

köznevelési típusú sportiskolai osztály *feltétel a megfelelő alkalmassági vizsga 

*szülői nyilatkozat a versenyeztetéssel járó 

terhek vállalásáról, valamint az edzések 

látogatásáról 

német vagy angol nyelv 1-3 évfolyamon *a tanuló napi terhelhetőségének figyelembe 

vétele 

* szülői nyilatkozat a tanulási feltételek 

vállalásáról 

második idegen nyelv *kizárólag szakköri szinten szervezhető 

*szülői nyilatkozat a tanulási  feltételek 
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vállalásáról  

2.9  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A iskola Esélyegyenlőségi programja / 5. sz melléklet/ tartalmazza. 

2.10  Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

2.10.1  A tanulók teljesítményének értékelése az 1. évfolyamon: szöveges értékelés 

 

A Nkt. 54.§ (3) alapján az első évfolyamon félévkor és év végén szöveges minősítéssel kell 

kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól, vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra 

szorul.  

A szöveges értékelés célja 

Segítséget nyújtsunk tanítványunknak és felhívjuk figyelmét a legfontosabb tennivalóira. Ha a 

szöveges értékelés róla szól, fejlődését szolgálja. Javítja az önmagáról kialakuló értékrendjét. 

Ösztönzést ad a teljesítmény fokozásához. 

A szöveges értékelés jobban beavatja a szülőt a pedagógiai folyamatba. Támpontokat ad a 

gyerekkel való foglalkozáshoz, figyelmét lényeges és konkrét dolgokra irányítja. Ilyen módon 

a gyermekét segítő jó tanácsokat olvassa ki belőle. 

Értékelési rendszerünket az alábbi alapelvek figyelembevételével működtetjük 

1. A szülőket tájékoztatjuk félévi és év végi osztályozás nélküli rendszerünkről. Nemcsak 

közöljük, hanem megismertetjük velük értékelési rendszerünk struktúráját. 

2. A félévi és év végi osztályozás nélküli értékelést úgy működtetjük, hogy a szülő pontos 

tájékoztatást kapjon gyermeke haladásáról, s ebből képet tudjon formálni fejlődéséről, 

illetve elmaradásáról. 

3. Megismertetjük a szülőkkel az értékelés alapjául szolgáló elvárásokat, tudásszinteket.  

4. Arra törekszünk, hogy értékelési rendszerünk személyre szabott legyen, a tanulók egyéni 

képességeihez, adottságaihoz is igazodjon. 

5. Fontosnak tartjuk, hogy értékelési rendszerünk objektív, egységes és igazságos legyen. 

Kerüljenek előtérbe a kulcskompetenciák, de mutasson rá a tanulók hiányosságaira is. 

6. A kreativitás jegyeinek feltárását, erősítését segítjük. 

7. A gyengébb képességűeknek módot adunk a sikeres szerepléshez, arra vagyunk 

kíváncsiak, mit tud a tanuló. 

8. Tervszerűségre, rendszerességre, módszerességre, kiszámíthatóságra törekszünk. 

9. Munkaközösségek feladata kidolgozni és odafigyelni az egységes értékelésre. 
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10. A tanulók rendelkezzenek %-ban kifejezett értékeléssel. 

11. A szöveges értékelés tanuló teljesítményének és szorgalmának értékelésekor, 

minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

12. A témazáró és ellenőrző dolgozatok %-os értékelései hangsúlyozottan kerülnek 

beszámításra, kivéve a logopédiai osztályokat, ahol a szóbeliségre esik a hangsúly. 

13. Az évközi szöveges értékelésnél a megfigyelhető tendenciát (javuló, gyengülő) is 

figyelembe kell venni. 

14. A szöveges értékelésről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. 

 

Feladataink 

 A tanügyi dokumentumokban (központi és speciálisan iskolai) a tanulók teljesítményét 

az alábbi szövegezéssel jegyezzük be: (1. évfolyam) 

- kiválóan megfelelt 

- jól megfelelt 

- megfelelt 

- felzárkóztatásra szorul. 

 A negyedéves és háromnegyed éves értékelést a tanuló tájékoztatójában kell rögzíteni, 

amelyről készített hiteles másolatot az osztályfőnök év végéig köteles megőrizni. 

 A félévi és év végi szöveges értékelést a naplóban kell rögzíteni, amelynek félévkor a 

tájékoztató bejegyzéseivel, év végén a törzslappal és a bizonyítvány pótlapjával kell 

megegyeznie. 

Továbbhaladás  

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. [Nkt.57.§ (1)] 

 Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az 

iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő 

évfolyamról nem bizonyítványt kap, hanem iskolalátogatási igazolást. 

 Ha az első évfolyamos tanuló első alkalommal a tanulmányi követelményeket nem 

tudja teljesíteni, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait újra az első 

évfolyamon folytatja. 
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A szöveges értékelés az OM központi értékelő lapjaival történik. 

2.10.2 A tanulók teljesítményének értékelése az 2-8. évfolyamon 

 

Cél: A tanulók egyéni képességeikhez mérten a lehető legmagasabb szinten teljesítsék a helyi 

tanterv követelményeit. 

Alapelvek 

1. Egységes követelményrendszer alapján történjen. 

2. Az osztályzatot a tanterv által előírt törzsanyagra vonatkozóan állapítjuk meg. 

3. Legyen tervszerű, rendszeres, kiszámítható. 

4. Újonnan belépő tantárgyaknál az első hónapban ne kerüljön elégtelen osztályzat a 

naplóba. A sikertelen teljesítmény értékelése szóban történjen. 

5. A tanulók túlterhelését elkerülendő, ne kerüljön sor egy nap kettőnél több témazáró 

megíratására. 

6. Biztosítjuk tanulóinknak a javítás lehetőségét a félévi és az év végi osztályozó értekezlet 

előtti két hétben. 

7. A tantárgyi értékelés időpontjának, körülményeinek és formájának meghatározása a 

szaktanár kompetenciájába tartozik. 

8. Az 2-8. évfolyamon az írásbeli beszámoltatásnál megőrizzük iskolánk hagyományos 

értékelési kategóriáit: a jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen osztályzatokat. 

9. A tanuló munkájának reális értékelése érdekében, minden tantárgyból félévente legalább 

három érdemjeggyel rendelkezik. A heti egy órában oktatott tantárgy esetében szükséges 

három érdemjegy. 

10. Az érdemjegy visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítményt kifejező 

értékelési forma.  

11. Írásbeli dolgozatok elfogadott értékelési rendje intézményünkben 

Humán tárgyak Reál  tárgyak 

0-33% 1 0-30% 1 

34-50% 2 31-49% 2 

51-74% 3 50-74% 3 

75-90% 4 75-89% 4 

91-100% 5 90-100% 5 
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Amennyiben az osztály színvonala szükségessé teszi, a határok módosíthatók. Ennek 

eldöntése a tanár kompetenciájába tartozik. 

Feladataink: 

1. A témaköröket lezáró írásbeli beszámoltatást előzze meg összefoglaló, rendszerző óra. 

2. A témaköröket lezáró írásbeli beszámoltatás időpontját hozzuk a tanulók tudomására. 

3. Nem írathatunk ötletszerűen dolgozatot. 

4. Az írásbeli beszámoltatás oka nem lehet a tanuló helytelen viselkedése. 

5. Értékelését végezzük el tíz napon belül. Az értékelés és a javítás módját a tanár 

ismertesse a diákokkal. 

6. Értékeljük a tanulók sikeres és sikertelen munkáját. Az érdemjegy kerüljön be a 

naplóba és az ellenőrzőbe. 

7. A témaköröket lezáró írásbeli beszámoltatásokat az értékelés és javítás után a szülő az 

iskolában megtekintheti. 

8. A központilag kiadott feladatlapokat a tanulóktól az év elején be kell szedni. 

9. A helyesírási hibákat mindenkinek kötelessége a tanuló dolgozatában kijavítani, de a 

szaktárgyi jegybe – az anyanyelvi tárgyak kivételével – nem lehet beszámítani. 

10. Az ellenőrző mérések és értékelések számát és időpontját mindenkor az adott tantárgy 

tanításához készített tanmenetben év elején rögzíteni kell. 

11. A reprezentatív (országos, megyei, városi) a bemeneti, a félévi és az év végi 

tudásszint-mérés által érintett tantárgyat, és a mérés idejét az intézmény éves 

munkatervében kell meghatározni./ belső mérési terv/ 

 

Az írásbeli beszámoltatások formái iskolánkban 

 dolgozat (iskolai és házi) 

 témazáró 

 felmérés 

 feladatlapok 

 tesztek 

 szintfelmérés, kompetencia alapú mérés 

 év végi belső mérések 

 megfigyelések adatainak rendezett lejegyzése 

 nyomtatott programok kitöltése 

 munkafüzetek kitöltése, táblázatok diagramok összeállítása 
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 év végi iskolai felmérések 

 év eleji bemeneti mérések 
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A szóbeli beszámoltatások formái iskolánkban 

 szóbeli felelet 

 kiselőadás 

 gyűjtőmunka előadása, bemutatása 

 szerepjáték 

 riportkészítés 

 memoriter 

 prezentáció készítése 

A számonkérések értékelésének jelölése a naplóban: 

 témazáró dolgozatok érdemjegyei (piros színnel jelölve) 

 év eleji, félévi és év végi dolgozatok érdemjegyei (piros színnel jelölve) 

 írásbeli és szóbeli feleletek (kék színnel) 

 órai munka és aktivitás (kék színnel) 

 gyűjtőmunka, kiselőadás (zöld színnel) 

 füzetvezetés, felszerelés, memoriter (zöld színnel) 

 hangos, kifejező olvasás (fekete színnel) 

2.11  Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Az iskola – mint intézmény – a gyermekes családok életében fontos szerepet játszik.  

A szülők elsősorban a házi feladatok gyakorisága, típusai alapján szereznek benyomást és 

alakítanak ki véleményt gyermekük iskolájáról, így egyre nagyobb figyelmet kap a házi 

feladat, a tanórán kívüli tanulnivaló kérdése. 

Tantestületünk egységes véleménye az, hogy házi feladat adására feltétlenül szükség van. 

Miért gondoljuk ezt? 

 Különösen az alsó évfolyamokon a házi feladat lehetőség a szülőkkel való 

kapcsolattartásra (lehetőség szerint be is kell vonni a szülőket az otthoni 

készülés felügyeletébe). 

 A szülők helyeslik, igénylik, elvárják a tanulóknak adott munkát. 

 Az otthoni munkával eltöltött idő és az iskolában produkált eredmények 

közötti összefüggés pozitív. 

 Fontosnak tartjuk pedagógiai, szociális és egyéb hatásait.  
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Változó világunk embere élete végéig tanul. 

Célunk: ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz az otthoni munka közben az alapok 

megszerzése. 

Miért adunk házi feladatot? 

 a gyakorlás egy módja, 

 fényt derít a hiányosságokra, 

 az önálló probléma-megoldási képességet fejleszti, 

 időbeosztásra, rendszerességre nevel, 

 általa tanul a diák tanulni, 

 saját tanulási stratégia kialakítását segíti elő, 

 önuralomra, önismeretre szoktat, 

 egyszóval: eredményesebb munkára készít fel 

 

A házi feladat vagy szóbeli, vagy írásbeli, vagy mindkettő. Az adott tantárgytól függ, hogy 

melyik elem hangsúlyozottabb. 

Aszerint, hogy milyen célt szolgál, lehet: 

 képesség- és készségfejlesztés az adott témában, 

 az órán tanultak megerősítése, 

 az új anyag előkészítése. 

 

 Házi feladatként elsősorban a tankönyv és munkafüzet feladatai szolgálnak. Ritkábban 

kapnak a gyerekek önálló írásbeli feladatot.  

 Törekedni kell arra, hogy időközönként a gyerekek kapjanak személyre szóló, 

individualizált munkát, ez mind a tehetséggondozást, mind a felzárkóztatást segíti. 

 Törekedni kell a differenciált házi feladatok adására, arra, hogy a reproduktív házi 

feladatokat felváltsák a tehetségesebb tanulók számára adott produktív feladatok. 

 Évfolyamonként legyen egy-két hosszabb idő alatt elkészíthető munka, mely a tanulók 

kreativitását, kitartását is próbára teszi (pl. olvasónapló,évfolyam dolgozat, Toldi-

szótár készítése, kiselőadásokra való felkészülés, tabló készítése adott témában,  házi 

dolgozat, stb.). 
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 Gyakran adjunk szorgalmi munkát, mely a vállalkozó kedvű tanulóknak elismerést 

hozhat, s ez motiválhatja a többieket. 

A házi feladat mennyiségéről, időkorlátairól 

 

Nehéz azt meghatározni, hogy mennyi legyen a következő órára feladandó házi feladat, 

hiszen a gyerekek különböző képességűek, és így különböző idő alatt képesek megoldani a 

feladottakat. 

 Átlagos képességű tanulóra vetítve törekedni kell arra, hogy az az idő, melyet a 

házi feladat elvégzésével tölt, naponta ne haladja meg: 

 első, második osztályban            az egy órát, 

 harmadik-hatodik osztályban            az egy, másfél órát, 

 hetedik, nyolcadik osztályban           a másfél, két órát. 

(Alsó tagozatban a rendszeres házi feladat készítésének színtere a napközi.) 

 A hétvégére kötelező házi feladatot ne adjunk. Helyette szorgalmi, gyakorló 

feladatokat kell a tanulók számára ajánlani. Kivétel, ha a tantárgyi órák pénteken 

és hétfőn egymást követik. 

 A hosszabb tanítási szünetekre csak készségfejlesztő, játékos, motiváló feladatokat 

adjunk, vagy a tudás szinten tartása érdekében 1-1 tanórai házi feladat szükséges. 

 A nyári szünetben is hasonló elvek alapján kapjanak házi feladatot, kivétel a 

magyar tantárgy kötelező olvasmányai, amelyek a tantervben előírt 

követelményeknek felelnek meg. 

 

 

2.11.2 Napközis, tanulószobai felkészüléshez előirt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

 Elvek Korlátok 

Napközi 

Tanulószoba 

- Mindig az aznapi órarendnek 

megfelelő tantárgyak irásbeli 

feladatait kell elvégezni. 

- A tanuló számára biztosítani kell az 

egyéni felkészülés ütemét, szükség 

- Amennyiben több osztályból 

szerveződik a csoport, a 

munka szervezésében 

prioritásokat kell 

meghatározni a tanulói 
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esetén segítséget adni. 

- A szóbeli felkészüléshez biztosítani 

kell a tanuló egyéni igényeinek 

megfelelő tanulási körülményeket.  

- A nem megfelelő tanulás esetén a 

szülőket írásban tájékoztatni kell. 

- A tanulás, játék megfelelő arányára 

figyelni kell. 

- A szövegértést gyakorolni kell. 

felkészüléshez. 

- Egyszerű feladatok 

megoldását ütemezni lehet 

otthoni felkészülésnek. 

- Egyetlen tantárgy feladatai 

nem tölthetik ki a tanulási 

időt. 

 

A házi feladat értékeléséről 

 

A házi feladatok rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen. (Adjunk csak annyit, amennyit 

ellenőrizni tudunk.) Esetenként értékelhetjük is az elvégzett munkát. 

A rendszeresen házi feladatot nem készítők szüleit az ellenőrzőn keresztül kell értesíteni 

gyermekük készületlenségéről. Ez a hiányosság a tanuló szorgalmi jegyében kell, hogy 

tükröződjön. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra 

szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes 

ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem 

lehet több 1-1,5 óránál. 

2.12 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk a testnevelést, az idegen nyelvet, az informatikát,  

és a technikát, a matematikát és a  magyar nyelv és irodalmat, valamint a 

természettudományi gyakorlatokat/ mindig az adott tanév lehetőségeinek megfelelően 

tervezzük/, valamint az integráltan oktatott tanulók számára szervezett  logopédiai 

foglalkozásokat. 
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Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, a tehetségek gondozására, a lemaradók 

felzárkóztatására több időt tudjunk fordítani.  

 

A szervezés elvei 

Tantárgy Szervezési elv Szempont 

Testnevelés - Eltérő követelményszint  

- Nemek biológiai sajátosságai 

- Optimális csoportlétszám 

kialakítása. 

- Felkészítés a versenyez-

tetésre. 

Idegen nyelv - Angol és német nyelv 

választhatósága 

- A nyelvoktatás hatékonyságának 

feltételei  

- Kis létszámú csoport 

kialakítása. 

- Az IKT eszközök száma. 

-SNI és BTM tanulók 

száma 

Informatika-

technika 

- A foglalkozások speciális jellege: 

eszközhasználat, biztonsági szabályok 

- A szaktanterem 

befogadó-képességének 

határa. 

- Az osztálylétszám. 

matematika 

magyar 

- Az eltérő képességű tanulók  

fejlesztése: tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

- Esélyegyenlőség biztosítása 

 

- Az osztály tantárgyi  

képessége nagyon 

heterogén. 

- Az SNI és BTM-es 

tanulók száma 

legalább 30%. 

logopédia - Nkt.alapján  - A tanulási képességek 

zavara. 

természettudományi 

gyakorlat 

- A témakörökhöz tartozó szakmai 

kompetencia 

- A kísérletek 

feltételeinek 

biztosítása 

 

A csoportbontásról mindig az iskola igazgatója hoz döntést a szakmai munkaközösségek 

véleményének figyelembevételével. 
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Kiemelt feladatunknak tekintjük a kommunikációs készségek fejlesztését és tanulók 

tudásának megalapozását. 

A választott egyéb foglalkozások 

Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások: 

 a napközis, illetve tanulószobai foglakozások, 

 az iskolai sportkörök 

 tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások formájáról a tantestület dönt: 

 - a tanulói (szülői) igények ismeretében (felmérés az előző év végén), 

 - a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, 

 - az anyagi lehetőségek figyelembevételével, 

 - a tanulói leterheltséget mérlegelve, 

 - a törvény által biztosított órakeret függvényében. 

A Nkt. 27.§ (5) bekezdése alapján  az iskola köteles megszervezni a tanuló  heti kötelező 

óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség 

kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a BTM-es tanulók 

számára, továbbá az 1-4 évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítését szolgáló, 

differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozásokat. /Nkt.6.sz melléklet/ 

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti  egy-egy óra 

biztosított a 6.sz mellékletben meghatározott időkeret felett. 

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja tanulói részére 

 1. Tanórai keretekben meg nem valósítható foglalkozások  

- erdei iskola (önkéntes részvétel, pályázat útján elnyert pénzbeli és a szülők anyagi 

támogatásával), 

- tanulmányi kirándulások, 

- múzeumlátogatás,  

- úszásoktatás, 

- sítáborban való részvétel, 

- tenisz: a Magyar Tenisz Szövetséggel együttműködve bevezettük az iskolatenisz 

programot. 
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- Iskolai lovas oktatás program beindítása5 

- túrázás, 

- terepmunka, 

- üzemlátogatás, városnézés 

2. Napközis foglalkozások 

Feladata: felzárkóztatás, differenciált képességfejlesztés 

Napközi otthon - a szülők kérésétől függően- minden évfolyamon működhet. A csoportok 

kialakításának szempontja alsó tagozaton az évfolyamok szerinti működtetés, felső tagozaton 

engedélyezett csoportszámtól függően.  A téli és a tavaszi szünetekben, valamint a tanítás 

nélküli munkanapokon a napközis csoportok összevonhatók. (Legalább 10 fő esetén) 

 A napközi otthon a szorgalmi időszak alatt működik. A nyári szünetben nyári napközis 

tábor üzemel Perecesen. 

 A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 16.30 óráig tart. A 

szülők kérésére ezt követően 17.00 óráig tartó összevont ügyelet szervezhető.  

 A napközi és iskolaotthon rendjét külön otthonrend szabályozza, amelyet a napközis 

munkaközösség készít el és az igazgató hagy jóvá. A szabályzatot évenként felül kell 

vizsgálni. 

3. Tanulószoba 

- A tanulószoba szervezése - igény szerint - a 7-8. évfolyamon történik.  

- A tanulószoba szorgalmi időszak alatt működik tanítási napokon 14.00 órától 16.00 

óráig erre a célra kijelölt tantermekben. 

- A tanulószobai foglalkozást tartó pedagógus feladata, hogy segítse a tanulókat az 

önálló tanulási módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában.  

- Különös gondot kell fordítani a hiányos felkészültségű tanulókra. 

A napközi otthonba és tanulószobai ellátásra történő felvétel 

a) A szülő írásbeli igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére 

biztosított a napközi otthonba, illetőleg a tanulószobába való felvétel. 

A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt a szorgalmi időszak utolsó 

napjáig írásban kérheti a szülő. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a szülő a 

felvételt a tanév elején, illetőleg tanév közben igényelje. 

Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. 

                                                 
5
 A lehetőségek függvényében, fenntartói egyeztetés alapján valósítjuk meg. 
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b) A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. Az osztályfőnök 

szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi 

eredményű tanulók részére, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt 

gyermekvédelmi szempontok indokolják. A szülő a gyermeke tanulószobai 

felvételét írásban év közben is kérheti 

 

4.  Sportkörök-sporttevékenységek 

 

4.1. Iskolai Sportkör - sportiskola 

Helye: a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola 

Célja:  

 a Diákolimpia versenyeire történő felkészítés, ill. az alsóbb évfolyamokon a minél 

szélesebb mozgásformák megismertetése a tanulókkal. 

 felkészítés a Magyar Diáksport által rendezett versenyekre 

 önfegyelemre nevelés 

 a sport közösség formáló erejének kihasználása, csapatszellem kialakítása 

 az egészséges életmódra nevelés. 

 sportbaráti kapcsolatok kialakítása. 

 az iskolai házibajnokságok lebonyolítása. 

 rehabilitációs foglalkozások biztosítása a mozgásszervi elváltozások javítása 

érdekében. Olyan mozgásformák megismertetése, melyek a választott sportág 

mozgásformáitól távol áll, viszont a tanulók sokoldalú képzését szolgálja. 

 a sérülések miatt a versenysport feladását kényszerülő tanulók részére 

mozgáslehetőség biztosítása. 

 diákversenyeken történő versenyeztetés biztosítása. 

 

4.2. Iskolai Sportkör 

 kosárlabda 

 atlétika 

 gyermekfoci 

 tájfutás 

 sportfoglalkozás 

 vívás 
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 tenisz 

 kölyökatlétika 

 karate 

 röplabda 

 tollaslabda 

 

Cél: a sportolási kedv felébresztése, az iskola élet színessé, változatossá tétele, alapfokú és 

diákolimpiai versenyeken való részvétel. 

Munkájukat év elején kialakított program szerint végzik. A foglalkozásokon való részvétel 

önkéntes. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások összehangolásával biztosítjuk, hogy minél 

több tanuló vegyen részt a foglalkozásokon. 

 

Az iskolai sportkör: 

 Rendjét az órarend tartalmazza. 

 Tanítási órákon kívül szerveződik. 

 Programja a munkaterv része. 

 Szerepe van az olimpiai mozgalom szellemiségének ápolásában. 

 

5. Felzárkóztató foglalkozások 

 

Az órarendbe beépített kötelező tanórai és választható tanórán kívüli foglalkozások keretében 

tartjuk. Az 1-4. évfolyamra járó tanulók számára legalább heti két alkalommal egyéni 

foglalkozást szervezünk azoknak a tanulóknak a felzárkóztatására, akiknek eredményes 

felkészülése ezt szükségessé teszi.  

Az a tanuló, aki tanulmányi követelményeit nem teljesítette, és második, vagy további 

alkalommal ismétli meg az évfolyamot, heti két alkalommal egyéni foglalkozáson köteles 

részt venni. Erről a szülőt az osztályfőnök írásban, ellenőrzőn keresztül tájékoztatja.  

A fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokra kijelölt tanulók szüleit írásban értesítjük a  

6. Szakkörök 

            - kiskórus, 

  - „ügyes kezek”, 

  - nyelvi szakkör, 

  - informatika szakkör, 
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  - rajzszakkör, 

  - dráma szakkör, 

  - furulya szakkör, 

  - báb szakkör, 

  - könyvbarát szakkör, 

  - honismereti szakkör, 

  - környezetbarát szakkör, 

  - matematika szakkör. 

7. DÖK - rendezvények (Mikulás bál, Gyermeknap, farsang, Valentin nap, stb.) 

8. Tanulmányi versenyeken való részvétel 

9. Tanulmányi kirándulások 

A tanulmányi kirándulásokon a tanulók részvétele nem kötelező.  

  A kiránduláson részt nem vevő tanuló foglalkoztatásáról az iskolában gondoskodni kell. 

Tanulmányi kirándulás az iskola igazgatójának engedélye alapján két napra is szervezhető. 

Ebben az esetben a törvényi előírások az irányadók. A tanulmányi kirándulások tervszerűen, 

az osztályfőnöki munkaközösség által kidolgozott szempontok alapján történnek. 

A részvétel önkéntes és a szülők anyagi támogatásával történik. (Az itthon maradó tanulók ez 

idő alatt az iskolában tanulhatnak.) 

10.Mozi-, színház- és múzeumlátogatások 

Az egyéb foglalkozások tekintetében /tanórán kívüli) minden tanév félévi értekezletén 

felmérést készítünk a pedagógusok kompetenciájáról, amely alapján készítünk egy tervet a 

következő tanévre és ezt a februári SZSZ ülésén véleményeztetjük. 

 

2.13  A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

  

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése Nkt. 80.§ (1) ] 

 

 Az iskola meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, 

valamennyi évfolyamra kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók 

részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. 

A mérés, vizsgálat lefolytatása egyszeri alkalommal történik és megszervezhető legfeljebb két 

hónapig terjedő időszakra is . A mérés, vizsgálat időpontját mindig az aktuális tanév 

munkaterve rögzíti, a méréseket, vizsgálatokat az iskola testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusai végzik.  
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A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 

tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti. Az eredményeket a testnevelés 

tantárgyat tanító pedagógusok közösen elemzik és meghatározzák a tanuló fizikai fejlődése 

szempontjából szükséges intézkedéseket.  

A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete legfeljebb kiindulási alapul szolgál 

mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, 

lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai 

teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja 

  Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minősítése. 

 Minden fiatal – képesség szerinti differenciált terheléssel, szükség esetén felzárkóztató 

program biztosításával – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy egészséges létezéséhez 

szükséges fizikai fitnesz szint „megkívántság”, vagy „kell” értékét elérje és megtartsa. 

 Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, 

egészségjavító szerepének tudatosítása. A fizikai fittség méréséhez, önálló tudatos 

alkalmazásához szükséges edzéselméleti, humánbiológiai és sportági elméleti ismeretek 

folyamatos népszerűsítése, készség szintjéig gyakoroltatása. 

A törvény által megszabott kötelezettség végrehajtásához az Oktatási Minisztérium által 

felkért bizottság a tanulók fizikai és motorikus képességének mérésére alkalmas teszteket 

állított össze. 
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Intézményünkben alkalmazott mérési módszer 4-8. osztályig 

 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) 
 

A NETFIT egy olyan országosan egységes módszertani alapokon nyugvó, diagnosztikus 

értékelő rendszer, amely segítségével a tanulók egészségközpontú fizikai fittségi állapota 

mérhető és értékelhető, egyúttal lehetővé teszi a személyre szabott egyéni értékelést a tanulók 

egészségközpontú fittségi állapotáról. 

 A NETFIT a tanulók fizikai fittségi állapotát az egyes tesztektől, nemtől és életkortól 

függően változó külső kritériumértékek alapján felállított úgynevezett 

egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum 

értékek, amelyeket teljesítve a tanuló egészséges fittségi zónába kerül. Amennyiben a tanuló 

egy tesztben nem éri el az adott sztenderd értéket, úgy a teljesítménye a fejlesztési vagy a 

fokozott fejlesztési zónába kerül. A fejlesztési és a fokozott fejlesztési zóna felhívja a tanuló, 

a törvényes képviselő (szülő), az iskola testnevelést tanító pedagógusai, valamint - 

amennyiben a fittségmérési feladatok ellátásába bevonásra kerül - az iskola egészségügyi 

ellátásban résztvevő védőnő figyelmét arra, hogy a tanuló esetében az adott képesség, fittségi 

összetevő esetében beavatkozás, specifikus egyéni fejlesztés lehet indokolt. A NETFIT - 

filozófiája szerint - elsődlegesen az egészséghez szükséges fittségi állapot elérését, 

megőrzését, javítását (fejlesztését) célozza a tanulók fizikai aktivitási szintjének növelésén 

keresztül. 

 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

 Testmagasság mérése  

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

 

Vázizomzat fittségi profil: 
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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 mérési módszer alkalmazása alsó tagozaton  nem kötelező feladat, ajánlott. 
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2.14  Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.14.1 Az iskola egészségnevelési elve 

 

A tanulókkal szemben támasztott követelmények. 

 Helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteik, 

választásaik, személyközi kapcsolataik minőségének függvénye.  

 Alakuljon ki bennük az egészséges életvezetés igénye és gyakorlata.  

 A tanuló legyen képes az embert, mint összetett biológiai, szellemi, társadalmi és 

erkölcsi lényt értelmezni.  

 Ismerje a pszichikus működés fő törvényszerűségeit, a személyiség komponenseit.  

 Felelősen szabályozza szükségleteit, értékrendjét és kapcsolatrendszerét.  

 Dialektikus összefüggéseiben értelmezze saját létét, céljait és tudatosan alakítsa / 

alapozza konstruktív életvezetését.  

 

2.14.2 Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

Elvek és célok 

A tanulók legyenek tisztában közvetlen környezetük természeti értékeivel 

 Alakuljon ki bennük a környezet iránti büszkeség, felelősség és tisztelet. Olyan 

állampolgárrá váljanak, akik ismerve tetteik következményét úgy élnek, hogy 

környezetükben ne okozzanak sebeket. 

 

Tanulóink magatartása, életvitele legyen környezettudatos 

 A felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

 A fenntarthatóság pedagógiája olyan élethosszig tartó tanulás, amely tájékozott, 

tevékeny állampolgárokat nevel.  

Értsék meg a természet komplexitását, és lássák be. hogy a társadalom, az egyén, illetve a 

közösségek tevékenységeinek ezzel összhangban kell lenniük. 

 Elengedhetetlen a tanulók kreatív, problémamegoldó gondolkodásmódjának 

kialakítása és az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése.  
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 Különös figyelmet kell fordítani a tanulók természettudományos 

gondolkodásmódjának fejlesztésére.  

 Alakuljon ki a környezet állapota iránti érzékenységük, legyenek képesek felismerni a 

környezet minőségi változásait, tudják elemi szinten érzékelni azokat.  

 Ismerjék a földet sújtó globális környezeti problémákat. 

Legyenek képesek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági, politikai konfliktusokat 

kezelni, felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a mindennapi életükben. 

 Ehhez szükséges az önismeret, személyiségformálás, közösségfejlesztés, társas 

együttműködés, a konfliktuskezelés, a megoldási és döntési technika készség 

szintre emelése.  

A környezeti nevelés lehetőségei  

A környezeti nevelés közös követelmény, értékei, szempontjai minden tantárgyban meg kell 

jelenjenek.  

 

Napközis foglalkozások:  

 Életviteli kultúra, szokások kialakítása; környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző 

programok szervezése, játékok, cselekvések. 

Osztályfőnöki órák:  

 Egészségnevelési, környezeti nevelési ismeretek beépítése a feldolgozandó témák 

anyagába.  

Tehetséggondozás:  

 Versenyekre, vetélkedőkre való egyéni és csoportos felkészülés. Különleges 

képességek fejlesztése, mely hagyományos órán nem kerül előtérbe. 

Hon és népismeret órán 

 Hon- és népismeret foglalkozásokon tágabb és szűkebb környezetünk hagyományai, 

építészeti, történelmi örökségei,  életmód, sport témák feldolgozása. 

Szakkörök:  

 Környezetbarát, környezetvédő szakkör, tehetségfejlesztő szakkör, a kutató típusú, 

önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének színtere. De más tantárgyakhoz 

kapcsolódó szakkörök munkájába is beépítjük a környezeti nevelést. 

Nyári táborok, erdei iskola:  
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 Minden évben lehetőséget biztosítunk tanulóink részére szervezett táborozásokon, és 

erdei iskolában való részvételre.  Az erdei iskola tervezhető időtartama  egy tanítási 

évben maximum 5 nap, és négy pedagógus részvétele. 

Tanulói feladatok:  

 Kapjanak környezetvédelmi problémát, témakört önálló kutatásra, feldolgozásra. 

Formája lehet szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás. 

Tanulmányi kirándulás:  

 Szervezhetünk egy- vagy többnapos tanulmányutat konkrét téma, terület, táj 

megismerésére. Ellátogathatunk tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi 

területekre, vadas parkokba, arborétumokba, múzeumokba. 

Erdei tanterem:  

 Kísérletek, megfigyelések végzése természetes környezetben 

Erdei iskola:  

 Évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) minden tanuló az osztályával egy-egy 

napot a közeli (Északerdő Rt. Csanyik-völgyi ) erdei iskolában tanul. 

Projektek:  

 Szervezésére minden tanévben lehetőséget biztosítunk. A munkaközösségek terveit az 

iskolavezetés támogatja, amennyiben a program kidolgozottsága a követelményeknek 

megfelel, és megvalósítása külön terhet nem ró az intézményre. Az engedélyezés 

feltétele a SZSZ hozzájárulása. 

 A téma kapcsolódhat  kiemelt városi eseményekhez, a város történetéhez, aktuális 

környezeti programokhoz, világnapi rendezvényekhez. 

Vetélkedők, versenyek, tanulói pályázatok:  

 Vannak saját szervezésű és vannak városi, megyei, országos kiírású versenyek, 

melyeknek már hagyománya van iskolánkban.  

 Ép testben, ép lélek, Erdők hete, Állatok világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, 

Környezetvédelmi vetélkedő. 

Kiállítások:  

 Kapcsolódva a jeles napokhoz vagy iskolai eseményekhez úgy rendezzük, hogy ne 

csak tanulóink, hanem szüleik, a nagyközönség, a környező iskolák, óvodák részére is 

látogatható legyen, pályaműveikkel ők is gazdagítsák. 

Élősarok:  
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 A tantermekben lévő növények (esetleg állatok) ápolása során alakítsuk ki a 

gyerekekben a felelősségtudatot, neveljük rendszerességre őket. 

Szelektív hulladékgyűjtés:  

 Olyan formában lesz jelen életünkben, hogy a városi hulladékszigetekhez 

kapcsolódunk, szorgalmazzuk ezek igénybevételét. 

Helyi akciók:  

 Egy környezeti probléma vagy jeles nap kapcsán szervezzünk olyan akciót vagy 

kapcsolódjunk más szervezéshez, melyben felhívják a lakóhely közösségének 

figyelmét egy helyi vagy globális problémára. Feladat: minél több jeles napi akció 

szervezése.  

Környezetvédelem szempontjából jeles napok megemlékezései: 

Március: Víz Világnapja  

 Április: A Föld napja (túrák a tanösvényeken) 

Városi és megyei versenyekre felkészülünk és részt veszünk rajtuk  

 Erdők hete, Állatok Világnapja, Madarak és fák napja, környezetvédelmi verseny. 

Város Napja:  

 Ezen nap alkalmából városjáráson veszünk részt, és hagyományosan osztályonként  

Miskolc nevezetességeivel ismerkednek tanulóink,  vagy várostörténeti vetélkedőt  

rendezünk.  

Gyűjtő akció:  

 Iskolánk hagyományainknak megfelelően évente kétszer hulladékgyűjtést szervezünk. 

Kézműves foglalkozások:  

 Megismertetjük tanulóinkat régi népi hagyományokkal, foglalkozásokat szervezünk, 

elvisszük őket külső rendezvényekre.  

Külső partnerek:  

Diósgyőri Papírgyár, Herman Ottó Emlékház, Herman Ottó Múzeum, Kohászati Múzeum,  

Őskohó, Vadaspark, István és Anna barlang, Lillafüredi pisztrángos, ÖKO Intézet, Diósgyőri 

Kézműves Ház. 

A módszerkiválasztás szempontjai 

 Életkornak megfelelő legyen 

 Minél több tanulót érintsen 

 Pozitív szemléletet adjon 
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 Lehetőleg a „szabad ég alatt” valósuljon meg 

 Tevékenységközpontúság jellemezze 

 Személyes megtapasztaláson alapuljon 

 Nyújtson sok élményt 

 Játékossága érvényesüljön 

 Együttműködésre épüljön 

A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. A 

fejlődés folyamatos követése alapvető nevelői kötelességünk. Tanulóink neveltségi szintje, 

beállítódásuk értékelése magatartásuk és szorgalmuk minősítésében jelenjen meg. 

Alkalmazható módszerek 

 Megfigyelés 

 Kísérlet 

 Projektoktatás 

 Mérés – számítás 

 Jegyzőkönyv készítés – dokumentálás 

 Modellezés 

 Játékterápia 

 Drámapedagógia 

 Kézművesség 

 Rajz 

 Könyvtári búvárkodás 

 Gyűjtőmunka – kiselőadás 

 Növények, állatok gondozása 

 Egészséges ételek készítése 

 Gyógynövénygyűjtés 

 Sportos elemek 

 Lobbizás 

 Vita 

 Prezentáció 

 Kapcsolatépítés 

 Interaktív pedagógia 

 Internet 

 Múzeumpedagógia 
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 Terepgyakorlat 

 Természetjárás 

 

Környezeti nevelési munkánkat segítik 

 Északerdő Rt. 

 Bükki Nemzeti Park 

 Erdészeti Szolgálat 

 

Terveink az elkövetkezendő évre 

 Az Ady Endre Művelődési Házzal közösen a vár környékének környezetvédelme 

 Északerdő Rt. Csanyik-völgyi erdei iskolájába való  rendszeres kijárás 

 

Helyi sajátosságok az egyes tantárgyakban 1-8. évfolyamon 

 

Környezetismeret 

 Szinva patak, Hámori-tó vizének vizsgálata 

 Csapvíz vizsgálata 

 A környék levegőjének vizsgálata 

 A környező erdő talajának növény- és állatvilágának vizsgálata (Bükk) 

 A Bükki Nemzeti Park védett növényei, állatai 

 Téli madáretetés (cinke, veréb, szajkó, fekete rigó, meggyvágó) 

 Közvetlen és tágabb környezetünk szennyezettségének vizsgálata (az iskola és a 

város) 

 Szelektív hulladékgyűjtés a városban 

 Herman Ottó munkásságának megismerése, látogatás a lillafüredi Herman Ottó 

Emlékházba 

 Vadas parki séta, az ott élő állatok megismerése 

 

Matematika 

 Szöveges feladatokba helyi adatok beépítése 

 Mérések során a közvetlen környezet felhasználása: 

 - a teremben lévő tárgyak hosszúsága, szélessége, magassága, tömege 

 - a Szinva patak vizének hőmérséklete 

 - a város és az erdő levegőjének hőmérséklete 
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Technika és életvitel 

 Ismerkedés az anyagokkal: 

 - a terem berendezési tárgyainak vizsgálata 

 - a környék játszóterei (fa, fém) 

 Séta a Honfoglalás Parkba - játszótéri elemek, házak megfigyelése 

 Látogatás a Diósgyőri Papírgyár múzeumába - ismerkedés a papírgyártással 

 Szélkerék készítése, kipróbálása - időjárási viszonyok megfigyelése 

 Papírhajó, fatutaj készítése, kipróbálása a közeli patakon 

 Szelektív hulladékgyűjtés Miskolcon 

 A Diósgyőri vár kézműves foglalkozásai, népi foglalkozásai 

 A bábszínház kézműves foglalkozásainak látogatása 

 Kézműves Ház látogatása 

 

Rajz és vizuális kultúra 

 Termések gyűjtése az iskola melletti erdőben (Bükk) 

 Az erdő megfestése minden évszakban egyéni megfigyelés alapján 

 Látogatás a Miskolci galériába, a Herman Ottó Múzeumba 

 Tárgyak csoportosítása anyagösszetételük szerint - szelektív hulladékgyűjtés 

 Ómassai őskohó 

 Papírgyári Múzeum 

 A diósgyőri vár építészeti sajátosságainak megfigyelése és ábrázolása 

 Helyismereti gyűjtőmunka 

 Plakátkészítés - környezetünk megóvása 

 

Testnevelés (szabadidős sporttevékenységek) 

 Kirándulás a Bükkbe 

 Tanösvények bejárása 

 Túrák a Hámori-tóhoz 

 Korcsolyázás a miskolci műjégpályán 

 Szánkózás a Kripton gyári pályán 

Ének-zene 

 Hagyományőrzés, jeles napok megismerése 

 Hazaszeretet 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

106. oldal 

 

 

 Növények, fák védelme, a természet szeretete, megóvása 

 A közlekedési eszközök hangjainak megfigyelése (zajok) 

 A természet hangjai (madárdal, fák leveleinek susogása, eső, patak, stb.) 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 Ismerkedés a környező Bükk hegység növény- és állatvilágával (olvasmányok) 

 A Miskolcon élt és alkotott írók, költők életének megismerése (József Attila, 

Petőfi Sándor, Herman Ottó, stb.) 

 A Diósgyőri vár történetének megismerése (történelmi olvasmányok), a vár 

kulturális rendezvényeinek látogatása 

 Megemlékezés a Költészet Napján Lillafüreden, József Attila emléktáblájánál (4. 

évfolyam) 

 Miskolc és környéke nevezetességeinek összegyűjtése, azok helyesírása 

 A Miskolci Nemzeti Színház, és a Csodamalom Bábszínház, Petőfi Könyvtár, Ady 

Endre Művelődési Ház gyermekelőadásainak látogatása 
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Történelem 

 

 Diósgyőri Vár, Pálos szerzetesrend emlékei Diósgyőrben és Szentléleken, 

Lillafüredi Palotaszálló, Őskohó, Kohászati Múzeum stb. történelmének 

megismerése. 

 Látogatás Lillafüredre a Herman Ottó Emlékházba 

 Történelmi emlékek megismerésén keresztül a környezeti értékek megőrzésére 

nevelés. 

 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai között szerepel a környezeti nevelés, lehetőséget 

biztosítva, hogy minden tantárgy nevelési céljaiba beépüljön a tanulók környezettudatos 

magatartásának alakítása. 

A kerettantervekben a közös követelmények be vannak építve. A helyi sajátosságok, a 

beépített környezeti nevelési részekkel, a téma, a tartalom és a tevékenység pontos 

megjelölésével szeptemberben a tanmenetben jelölve. 

2.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

2.15.1 A magatartás értékelésének elvei 

 

Alapelvek 

1. Az iskolai közösség fejlettségének megfelelő magatartás követelményrendszerének 

megállapítása a nevelőtestület feladata.  

2.  A minősítésnek négy fokozata van: példás, jó, változó, rossz 

3. A követelményrendszert a tanév elején ismertetni kell a tanulókkal.  

4. Az osztályfőnök folyamatosan ellenőrizze a tanulók magatartásában mutatkozó 

változásokat.  

5. A magatartás értékelése fejezze ki a közösséghez, annak tagjaihoz való hozzáállást. 
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Magatartás 

 Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

Nevelőivel, 

felnőttekkel 

Tisztelettudó, 

őszinte, 

udvarias 

Zárkózott Változó, 

tiszteletlen, 

bizalmatlan 

Tiszteletlen, 

durva, agresszív, 

erőszakos 

Társaival Segítőkész, 

barátságos 

Szerény, gátlásos Nagyhangú, 

erőszakos, trágár 

Durva, goromba, 

bántalmazó 

Órai munkája Aktív, segítőkész Aktív, elfogadó Rapszodikus, 

zavaró 

Passzív, zavaró, 

elterelő, 

akadályozó 

Figyelmeztetésre 

szorul 

Soha Ritkán Többször Nagyon sokszor 

Véleménynyil-

vánítás 

Építőjellegű Építőjellegű Ellenszegülő, 

nincs véleménye 

Közömbös, 

negatív irányba 

terelő 

Igazolatlan 

hiányzás, 

fegyelmi 

Nincs Nincs, legfeljebb 

1 osztályfőnöki 

figyelmeztetés 1 

félévben 

1-2 alkalommal 

osztályfőnöki 

intő, rovó 

Több alkalommal 

igazgatói intő, 

rovó 

 

2.15.2 A szorgalom értékelésének elvei 

 

Alapelvek 

1. A szorgalom követelmény-rendszerének megállapítása a nevelőtestület feladata. 

2. A minősítés négy fokozata: példás. jó, változó, hanyag. 

3. A követelmény-rendszert minden év elején ismertetni kell a tanulókkal. 

4. Minden hónapban az osztályfőnök értékeli a tanuló szorgalmát és arról tájékoztatja a 

szülőket is. 

5.  A szorgalom értékelésénél mindig figyelembe kell venni a tanuló egyéni adottságai, 

és képességeit, előtérbe helyezve a fejlesztő értékelést. 
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Szorgalom 

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

Munkavégzés Öntevékeny Öntevékeny, 

biztatásra szorul 

Sok irányítást 

igényel, felületes 

Hanyag, nem 

törődöm, évet 

ismétel, bukott 

Felszerelés Megfelelő, 

gondos 

Megfelelő, 

gondos 

Hiányos Sokszor hiányos 

Feladatvégzés Gondos, önálló Kevés irányítást 

igényel 

Változó, gyakran 

hiányos 

Hiányos, nem 

teljesít 

Füzetvezetés Tetszetős, tiszta, 

áttekinthető 

Tetszetős, tiszta, 

áttekinthető 

Változó, 

rendetlen 

Koszos, piszkos, 

hanyag, 

előfordul, hogy 

nincs 

Felkészültség Pontos, precíz, 

magabiztos 

Pontos, olykor 

tévesztő, 

bizonytalan, 

bátortalan 

Hiányos, 

pontatlan, 

bizonytalan, 

felületes 

Érdektelen, 

felkészületlen 

Aktivitás Aktív, 

kezdeményező, 

öntevékeny 

Buzdítást 

igényel, 

bátortalan 

Kérdve-kifejtő 

módszert igényel 

Közömbös, 

hátráltató 

Órán kívüli 

tevékenység 

Érdeklődő, aktív Kevésbé 

érdeklődő 

Nem szívesen 

vállal feladatot 

Érdektelen 

 

 

2.15.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Jutalmazás elvei  

1. Azt a tanulót, akik tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, 

aki kitartó szorgalmat  vagy példamutató közösségi magatartást mutat, azt az iskola 

dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.  

2. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a tevékenysége, annak jutalmát a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan kell átadni. 

 

A jutalmazás alkalmai 

 Kéthavonta megrendezett iskolagyűlésen. 

 ISK: decemberben a téli szünet előtt, és a júniusi DÖK értékelésen a tanulók 

kiemelkedő sporteredményeinek elismerése és jutalmazása. 

 DÖK: május végén a DÖK értékelésen a jutalmazási, értékelési elvek alapján. 

 Tanév végén: Ballagás, évzáró alkalmával (igazgató, osztályfőnök, 

nevelőtestület) 
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A jutalmazás formái 

 tárgyjutalom (könyv, játék, sportszer, édesség, stb.) 

 jutalomkirándulás 

 táborozási és kirándulási hozzájárulás 

 dicséret iskolarádióban, iskolagyűlésen, faliújságon 

 nevelőtestületi dicséret bizonyítványba 

Jutalmazás fokozatai: 

 Osztályfőnöki szóbeli dicséret:  -közösségi munkáért, szereplésért 

 Osztályfőnöki írásbeli dicséret: -/házi versenyek I-III. helyezett/ kimagaslóan 

végzett közösségi munkáért 

 Csoportvezetői dicséret: - rendszeresen kiemelkedő tanórai munka szakköri 

munkáért (énekkar, sport) 

 Szaktanári, szóbeli:  - kiemelkedő szaktárgyi teljesítményért,  tanulók előtt 

 Szaktanári írásbeli: - ellenőrzőbe, bizonyítványba jeles helyett kitűnő 

/ Kitűnő szaktárgyi értékelést csak az a tanuló kaphat, akinek a tanév folyamán kizárólag jeles 

érdemjegyei vannak/  

 Napközis nevelői szóbeli és írásbeli dicséret: év közben az elért 

teljesítményhez kapcsolódik 

 Igazgatói elismerés szóban:  -osztály, iskola előtt ismertetni 

 Igazgatói dicséret írásban: - iskoláért végzett magas színvonalú munka 

   Országos verseny I-X. helyezettjeinek, városi versenyek I-III. helyezettjeinek. 

 Nevelőtestületi dicséret: - huzamosabb ideig tartó kiváló tanulmányi munkáért 

és példamutató magatartásért- ballagás alkalmával: könyv és oklevél 

        /Tanulók előtt ismertetni iskolagyűlésen: igazgatóhelyettes/ 

Az iskolában 6 vagy 8 évig, kitűnő bizonyítványt szerző tanulót ballagáskor díszoklevél, 

kitüntetésben kell részesíteni. 

Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás 

 kulturális hozzájárulás 

 tárgyi eszközök (játékok, sportszerek,édességek) 
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Fegyelmi intézkedés elvei 

 

1. A tanulók fegyelmi büntetésének odaítélése az osztályfőnök súlyosabb esetben az 

iskolavezetés döntése alapján történik.  

2. Az iskolai büntetésnevelési eszköze, nem lehet megbélyegző, megszégyenítő vagy 

megalázó.  

3. A tanulókra mért többletmunkával büntetni, ill. testi fenyítést alkalmazni nem szabad. 

A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit az iskola házirendje tartalmazza. 

[20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 5.§ (1) f)] 
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3.Az intézményi lemorzsolódás megelőzésének érdekében 

kialakított program, a tehetséggondozás, a partneri kapcsolatok és 

az esélyegyenlőség biztosításának középpontba helyezésével 

 1. Az iskola, mint szervezet, erőforrásainak feltárása 

- Elemezzük iskolánk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit az iskola, mint 

szervezet szempontjából SWOT- analízis készítése,. 

- A belső erőforrásrendszer, elemzése, beazonosítás, reflektív értelmezés, a korai iskola 

elhagyás szempontjából, megoldás fókusszal HR- térképkészítése. 

- Az ILMT – hez igazodó tématerületet fejlesztő mikrocsoportok kialakítása, feladatuk 

meghatározása, ütemterv készítés, felelősök kijelölése 

 

2.Az iskola, mint szervezet jövőképe 

- ILMT alapú komplex szervezet fejlesztési terv készítése, a korai iskola elhagyás megelőzése 

érdekében 

- Belső erőforrás térkép, belső erőforrás fejlesztési terv összehangolása a beiskolázási tervvel, 

továbbképzési programmal 

- Az intézményfejlesztés céljainak elemzése, kiemelt figyelemmel a kompetencia mérés 

mutatóinak elemzése szempontjából, célok, feladatok meghatározása az eredményesség 

javulása érdekében 

 

3.A belső partnerség kialakítása, az egymástól tanulás erősítése 

- Szakmai együttműködések támogatása nevelőtestületen belül, intézményi műhelyek 

szervezése, tapasztalatcsere, esetmegbeszélések 

- Mikrocsoport működtetése, a lemorzsolódás megelőzése érdekében 

- Mikrocsoport működtetése, a kompetencia mérések eredményességének javítása érdekében 

 

4. Befogadó és támogató munkakörnyezet kialakításához, fejlesztéséhez szükséges 

szervezetfejlesztési beavatkozások 

- Nevelőtestületi együttműködést fejlesztő gyakorlatok alkalmazása, tudásmegosztás: 

hospitálás, mentorálás, esetmegbeszélés, szakmai mikrocsoportok megbeszélése 

- Nevelőtestületi közösségfejlesztő napok az ILMT fő célkitűzéseihez igazodóan pl.: 

fejlesztési terv egyeztetése, elemzése, korrigálása 
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5.Kiemelt figyelmet fordítunk a nevelőtestületünk tagjainak az iskolai lemorzsolódás 

megelőzését támogató szervezetfej-lesztésben való személyes elköteleződésé-nek 

növelésére 

- Közösségfejlesztő események: módszertani műhelyek, projekt hetek, Sakk fesztivál 

 

6. Intézményünk nyitott: minden tanuló értékes, a pedagógiai gyakorlatunk tervezésénél 

a tanulók értékeinek kibontása, megerősítése a domináns. 

- Iskolánk anyagi, családi hátterétől, származásától, tehetségétől függetlenül egyformán 

szívesen fogadja körzetének minden gyermekét. 

- Az iskolánk tárgyi környezetét a tantermekben és az iskola egyéb helyiségeiben (pl. aula) 

úgy alakítjuk ki, hogy az tükrözze az iskolába járó tanulók kulturális sokszínűségét és értékeit. 

- Az iskolafejlesztést úgy hajtjuk végre, hogy nemcsak a gyermekek, hanem a munkatársak és 

a szülők/ gondviselők érdekeit és véleményét is figyelembe vesszük 

 

7. Olyan légkör megteremtését biztosítjuk, ahol minden tanuló teljes értékű emberként 

élheti meg önmagát, különbözőségét és másságát is elfogadva. 

- Az egyéni szükségletekhez igazított differenciált képességfejlesztést, terápiás szemléletet 

alkalmazunk. 

- Az osztálytermek stimuláló tanulási környezetet biztosítanak, tükrözik a gyermekek, 

pedagógusok tudását és érdeklődését, ami a közös tanulásra is ösztönzőleg hat. 

- Ha különböző lehetőségek közül lehet választani, iskolánkban minden gyermeknek van rá 

lehetősége, hogy valóban válasszon. 

 

8. Az iskola, mint szervezet, erőforrásainak feltárása 

- Kiemelt figyelmet fordítunk a feladatellátási helyünk partnerkapcsolati hálójának 

fejlesztésére Elemezzük iskolánk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit az 

iskola, mint szervezet szempontjából SWOT- analízis készítése,. 

- A belső erőforrásrendszer, elemzése, beazonosítás, reflektív értelmezés, a korai iskola 

elhagyás szempontjából, megoldás fókusszal 

- Az ILMT – hez igazodó tématerületet fejlesztő mikrocsoportok kialakítása, feladatuk 

meghatározása, ütemterv készítés, felelősök kijelölése. 
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9. Kiemelt figyelmet fordítunk az ágazati és ágazat közötti partnerekkel való 

együttműködés kialakítására, fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

- Kiemelt figyelmet fordítunk a feladatellátási helyünk partnerkapcsolati hálójának 

fejlesztésére  

- FEH-ünk rendszeresen szervez közösségi napot, melynek kiemelt fókusza az ágazati és 

ágazatközi partnerség építése, erősítése a korai iskolaelhagyás érdekében.  

 Közösségi napok szervezése. 

pl.: Sakk fesztivál, Ovis olimpia. 

- FEH-ünk ágazati és ágazatközi partnereivel programszerű együttműködésekkel rendelkezik. 

Közös programokat szervezünk az ágazati és ágazatközi partnerekkel a lemorzsolódás 

megakadályozása érdekében. pl.: Sporttábor, tenisz napközi. 

 

10.Kiemelt figyelmet fordítunk az óvoda– iskola, illetve iskolafokok közötti (alsó–felső 

tagozat, általános iskola– középiskola ) partneri kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére 

a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

- Kiemelt figyelmet fordítunk feladatellátási helyünk óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti 

(alsó–felső tagozat, általános iskola-középiskola,) partnerkapcsolati hálójának fejlesztésére.  

- Feladatellátási helyünk óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti átmeneti programokat 

alakít ki és valósít meg óvodákkal, középiskolákkal, egyéb ágazati és ágazatközi partnerekkel. 

A programok kiemelt fókusza az óvoda– iskola, illetve iskolafokok közötti sikeres átmenet 

támogatása a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. Ezt egy külön mellékletben 

rögzítjük Pedagógiai Programunkban, valamint éves munkatervünkben:   

 Az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében közös „SULICSALOGATÓ” 

Program megvalósítása az Óvoda-iskola Átmenet Intézményi Munkacsoport és Átmenetek 

Hálózati Munkacsoport tagjainak közreműködésével. 

Programok:  

 A „SAKKPALOTA kitárja kapuit: 

„Sulicsalogató” játékos foglalkozások szervezése az iskolában, havi rendszerességgel  

 (Sakk, Angol/Német nyelvi foglalkozás, Robotika, Rajz, Kézműves foglalkozások) 

 Képességfejlesztő sakkfoglalkozások (Ovi-sakk) foglalkozások az óvodában a tanító 

vezetésével, heti rendszerességgel 

 Iskolai tevékenységek látogatása a Sakkpalotában a gyermekek és szüleik 

részvételével évi 5 alkalommal (Robotika, Farsang, Nyílt Nap, Gálaműsor, Gyereknap 
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 Jeles napok, Nemzeti ünnepeink közös megünneplése, évi 3 alkalommal (Mikulás, 

Karácsony, március 15.) 

 A leendő első osztályos óvodásgyermekek mozgásfejlesztéséhez az iskolai tornaterem 

biztosítása, a tevékenység tanítói irányítása havi rendszerességgel 

 Ovis Olimpia megrendezése 

  

Programok az iskola alsó és felső tagozata közötti átmenet megkönnyítésére:  

 Osztály átadás-átvétel: 

Egyénre szabott tájékoztatás az alsós tanítók részéről a leendő osztályfőnöknek, 

napközis nevelőnek és osztálytanítóknak, kiemelt figyelemmel a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókra. 

 

 A Sakkpalota Kognitív Profil Teszt eredményeinek felhasználásával a problémák 

feltárása 

Az egyénre szabott fejlesztés további biztosítása felső tagozaton is. 

 A 4. évfolyamos tanulók körében tartott országos készség-és képességmérés alapján a 

lemorzsolódás megakadályozása érdekében tett intézkedések az 5. évfolyamon:  

o Tanulópárok kialakítása.  

o Kiscsoportos foglalkozások a kompetenciaeredmények javítása érdekében.  

A felső tagozat és a középiskolák közötti átmenet megkönnyítése 

 Pályaorientációs tájékoztatókon, kiállításokon való részvétel 

 Üzemlátogatások 

 Intézményünk épületében működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó munkacsoportjával való 

együttműködés, egyéni segítségnyújtás kiemelten az SNI és BTMN tanulók sikeres 

továbbtanulásának tervezésében. 

 Középiskolák bemutatkozási lehetőségének biztosítása 

intézményünkben 

 Pályaválasztási szülői fórum 

 Tehetséggondozó szakkörök, felvételi előkészítők indítása 

 

Esélyegyenlőség, méltányos oktatásszervezés biztosítása 
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 Az Átmenet Munkacsoport egyezteti az óvoda vezetőjével, és a védőnő 

megkeresésével a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek várható létszámát, a tervezett 

intézkedéseket. A Szakértői vélemények, fejlesztési tervek, egyéb, a gyermekkel 

kapcsolatosan keletkezett dokumentumok megismerése  

 Az óvónők és a leendő első osztályos tanítónő közötti kommunikáció kiszélesítése 

 Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek Átmenetek Hálózati Műhely műhelymunkáin, 

óvodai, illetve alap- és középfokú feladatellátási helyek részvételével megrendezésre 

kerülő szakmai fórumokon, műhelymunkákon.   

 Kiemelt figyelmet fordítunk a sikeres átmenetet elősegítő gyakorlatok, modellek és azok 

alkalmazásának megismerésére 

Kéttanáros modell megismerése az Átmenetek Hálózati Munkacsoport közvetítésével 

 

11.A teljesítményértékelés korszerű formáinak, valamint a formatív, metakognitív 

értékelési formák bevezetése. Tudatos értékartikuláció a tanulásszervezés formáival a 

hatékonyabb, eredményesebb és méltányosabb mindennapos gyakorlat kialakítása 

érdekében 

- Kognitív Profil Teszt: kizárólag Sakkpalota Referencia Intézmények számára (Sakkpalota 

módszerrel tanuló gyerekek és kontrollcsoportok mérésére alkalmas) 

A Sakkpalota Program alapvető célkitűzése a képességfejlesztés, a logikus kreatív 

gondolkodás elősegítése és a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok 

pótlása. A Kognitív profil teszt azt mutatja meg, hogy a Sakkpalota módszert alkalmazva, az 

általános logikai és gondolkodási képességek mennyit fejlődtek a programban résztvevő 

gyerekeknél, különösen a nem ezzel a módszerrel tanuló gyerekekhez viszonyítva. 

- Ehhez kapcsolódóan a tudatos, kritériumorientált kompetenciafejlesztés támogatása, 

formatív értékeléssel és metakognitív értékeléssel. 

- A munkacsoport minden pedagógus gyakorlatában alkalmazható korszerű 

diagnosztikus és fejlesztési eszközöket, megközelítéseket, tudásokat közvetít az egész 

nevelőtestület számára. 

 

Pedagógiai programunk egyik legfontosabb eleme, hogy befogadjuk a szakértői véleménnyel 

rendelkező, SNI, …stb. gyermekeket és számukra a megfelelő integrált oktatást biztosítjuk. 

Erre a köznevelési típusú sportiskolai osztályunk és a sakkpalota módszertanunk a 
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legalkalmasabb. Elengedhetetlen viszont, hogy ezek a tanulók a saját fejlődésük és a többi 

tanuló méltányos oktatásszervezése szempontjából a főbb tantárgyakat kiscsoportos 

bontásban, szükség esetén fejlesztőpedagógus támogatásával tanulják. Ezt az oktatási formát 

felmenő rendszerben 1. és 2. évfolyammal szeretnénk beindítani. 1 fő tanító és 1 fő fejlesztő 

pedagógus alkalmazása teszi lehetővé a megvalósítást. 

 

Melléklet a módszertani megvalósítás alátámasztásához: 

A SNI gyermekek tanításánál alkalmazott Meixner módszerrel kapcsolatos 

tapasztalataink 

Az első olvasó, majd logopédiai csoportunk 1997-ben indult. 

  A legzseniálisabb olvasástanítási módszer véleményünk szerint Meixner Ildikó nevéhez 

kötődik. Egy sajátos betűtanítási sorrend alapján halad a program, ez a sajátos sorrend 

különös gondot fordít arra, hogy a lehető legtávolabbi pontokon vegye elő az egymással 

bármilyen tekintetben hasonló, ezáltal könnyen összekeverhető betűket. Ennek az oka a 

Ranschburg-féle homogén gátlás elkerülése, alapja egy fontos felismerés: az egymással 

összekeverhető dolgokat az emberek hajlamosak is összekeverni. A hangok és betűk sorában 

temérdek hasonló jelenséget lehet tapasztalni, a hangok hasonlíthatnak képzésük helye, 

időtartama szerint. 

A betűk is hasonlíthatnak, gondoljunk csak a vizuálisan alig eltérő b és d betűkre. A 

betűtanítás során minél közelebb kerülnek egymáshoz a bármilyen szempontból hasonlatos 

elemek, annál nagyobb az interferencia veszélye, annál nagyobb lesz később az esélye az 

olvasás során a betűcseréknek. 

A tanítás során kiaknázza a metodika a minél több modalitásból történő megerősítést, ez azt 

jelenti, hogy minden egyes hang-betű megfeleltetés kialakítása során sok időt fordítanak arra, 

hogy tapintással, látással, hallással alaposan körüljárják folyamatot. Pl. részletesen 

megbeszélik a gyermekekkel, hogy egy adott hang kiejtése közben mi történik a 

beszédszervek szintjén, akadályba ütközik-e a levegő az artikuláció során, ha igen, akkor hol 

vannak ezek az akadályok, az adott beszédhang zöngés vagy zöngétlen stb. Ugyanígy a 

hanghoz tartozó betű megtanulásánál részletesen megbeszélik milyen részekből, elemekből áll 

az adott betű. 

Az írott megfelelője megtanításánál levegőbe rajzolják, nagyméretű papírra írják, a betű 

vonalait lekövetik mozgással is, dörzspapírból kivágott nagyobb méretű papíron 

végigtapogatják azt stb. Ezáltal sok-sok érzékszervvel megtapasztalhatja a gyermek ezt a 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

118. oldal 

 

 

rendkívül elvont szimbólumrendszert. Ha a tapasztalatok több modalitásból érkeznek egy 

adott dologgal kapcsolatban, ha összekötődik a tapasztalás vizuális, hallási, mozgásos, 

tapintásos területtel is, sokkal szilárdabb emléknyom rögzül, stabilabb tanulást eredményez. 

A speciális sorrend és a több csatornát bevonó tapasztalatszerzés mellett a Meixner 

olvasástanítási módszer sikerének záloga továbbá a szinte azonnali összeolvastatás. A 

gyermeket rendkívül motiválja az olvasástanulás kezdetén, hogy az írás, ami a buszjegyen, a 

boltok feliratán, a mesekönyvei oldalán látható, többé már nem titok előtte, hiszen azt el tudja 

olvasni. De valljuk be őszintén, az első olvasásórától még hosszú út vezet addig, hogy 

értelmezve tudja saját mesekönyvét elolvasni a gyermek. Nem így a Meixner-módszer 

olvasástanítása során! Gondosan kialakított betűtanítási sorrendnél az is vezérelv volt, hogy 

olyan betűket tanítson először a program – beleértve magánhangzókat és mássalhangzókat 

egyaránt – melyeket egymás mellé állítva és ilyen módon először egy, később két, majd 

fokozatosan növekedő szótagszámot kialakítva értelmes magyar szavakat lehet kapni. 

Gyakorlatilag azonnali sikerélményt nyújt a gyermeknek ilyen módon az olvasás. Ráadásul a 

módszerhez több olyan segédanyag is íródott, amelyekben életkorhoz, fejlettségi szinthez, 

osztályfokhoz igazodó szóanyag található. A szövegek összeállításánál arra is külön gondot 

fordítanak, hogy szűrt szóanyag szerepeljen. Ez azt jelenti, hogy az adott téma szövegei, 

olvasás- és írástanításhoz kötődő gyakorlatai nem tartalmaznak olyan betűt, amellyel még 

módszeresen nem foglalkoztak, illetve ami az adott betű megtanulásakor elkerülendő, mert 

hasonlósága miatt fennáll a betűcsere előfordulásának veszélye. 

A módszer alapszemlélete a fokozatosság elve 

Ez azt jelenti, hogy nagyon apró lépésekben halad előre a tanítás. A fejlődési szintek 

fokozatos bejárásának gondolata már Piaget elméletében meghonosodott, lényege, hogy nem 

lehet, illetve kevésbé hatékony, sikeres az alsóbb fejlődési szintek megkerülésével 

összetettebb teljesítmény felé törni. Nagy figyelmet szentel Meixner az analízis és szintézis 

képességének, metodikája, minden egyes gyakorló feladata lépten-nyomon azt erősíti, hogy a 

részekből hogyan épül fel az egész és hogy az egészet részleteire lehet bontani. Kezdetben 

betűket tanít, azután két betűből szótagot alkot, ezt követi a szótagok hosszának növekedése, 

illetve szószerkezetekben való gyakoroltatás. 

Innen jut el az egyszerű mondatokig, aztán a bővített, végül az összetett mondatokig. 

Egyhamar a bekezdések, rövid történetek szintjén mozog az olvasás megtanítása során. Nem 

csupán a szóanyagok egyre bővülő repertoárjával, szűrt, gondosan összeválogatott 

szövegekkel, de a gyakorlófeladatokkal is sikeresen és hatékonyan megtámogatja a 
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megszerzett ismeretek beépülését, automatizálását. Iskoláskorúaknak szánt gyakorlatai bár 

zömében papír-ceruza feladatok, mégsem hasonlítanak egy az egyben a szokásos iskolai 

példákhoz. 

A feladattípusok közül kiemelkedik az a csoport, mely a téri irányokat és a relációkat mélyíti 

el. Ebben a kultúrában mindent fentről lefelé és balról jobbra sorrendben végzünk: ilyen 

haladási irányban folyik az olvasás, írás és a számolás is. Sok gyermeknél a jobb és bal 

irányok megkülönböztetése nem stabil még saját testen sem. Ugyanígy többüknek nehézséget 

jelent a téri relációk helyes alkalmazása (alatta, fölötte, mögötte, közötte stb.), különös 

tekintettel az irányhármasságra (Hol? Honnan? Hová? kérdésekre válaszoló irányultság), 

mely a magyar nyelvben a szavak végén található toldalékokból derül ki. Amellett, hogy 

mindezek a fogalmak saját testen sem stabilak az esetek nagy százalékában, hogyan lehetne 

elvárni azt, hogy először térbe, majd síkba transzformálva ezeket az ismereteket hármas 

vonalközbe b, d, p betűket kanyarítson a nebuló. A hármas vonalközben ott a felső, középső 

és alsó vonal. Az előbb említett betűk hasonló elemekből állnak, szár és pocak, de korántsem 

mindegy, hogy melyik vonalról indítjuk a grafémát és, hogy milyen elemet hogyan illesztünk 

egymás mellé. 

Az egész folyamat elvégzése során csak úgy repkednek az irányok és a relációk. Ha ezek az 

ismeretek nincsenek meg a gyermekben automatizmus szintjén, akkor bármilyen okos és 

szorgos és figyelmes is lehet a diák, törvényszerű, hogy munkája során fényévekre fog 

lemaradni a többiektől. Van, aki az ügyes kompenzálásának megfelelően hamar kialakítja 

bizonytalanságát elkerülendő, hogy az ablak felőli kezem a jobb, de ez nem egy minden 

szituációban hatékonyan alkalmazható stratégia, ez nem egy stabil, biztos tudás. 

A gyakorlófeladatoknál meg kell említeni azt is, hogy sok eszközzel, így a kellékekkel való 

manipulálással is él, ami izgalmasabbá, változatosabbá teszi az elsajátítást és egyben 

szilárdabb tanulási folyamatot eredményez. Arról nem is beszélve, hogy nem passzív a 

gyermek a padban ülve, hanem aktív részese lesz az olvasás megtanulásának. 

Ez a tanítási módszer segíti az olvasási zavar megelőzését is, melynek egyik leggyakoribb 

szimptómája a szókincs szűkös volta, a kifejezőkészség szegényessége. Sokszor maga a 

beszéd és nyelv fejlődésének eltérései, zavara okozza, hogy megfelelő intelligencia szinttel a 

gyermek ugyanannyi gyakorlási idő és anyag mellett képtelen elvárható szinten elsajátítani az 

olvasást. Meixner külön figyelmet szentel annak is, hogy igazi értő, értelmező olvasás 

jelenjen meg, illetve rengeteg szókincset, kifejezőkészséget aktivizáló gyakorlatot épít 

módszerébe. Szinte nem marad szósor olvasási gyakorlat anélkül, hogy a szóanyagban 
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előforduló szavakat változatos feladatokon át ne értelmezze. Ilyenek a mondatbefejezések, 

szógyűjtések, szómagyarázatok mondatba foglalással, szinonima-kereséssel stb. Mindez 

sokoldalúan megtámogatja, illetve segít kiküszöbölni a beszéd és nyelvi kifejezőkészség 

deficitjére épülő olvasási zavarokat. 

 

A Meixner-módszer sajátosságai 

 A módszer gyógypedagógiai terápiás indíttatású. 

 Maximálisan alkalmazkodik egy-egy diszlexiás, vagy diszlexia-veszélyeztetett gyermek 

egyéni haladási tempójához. 

 A hang-látás-mozgás egységéből adódóan feltétele a beszédhangok helyes ejtése. 

 A többi módszertől eltérő betűsorrendet tanít. 

 Más módszernél alaposabban dolgozza ki az olvasástanítás lépéseit. 

 

A Meixner-módszer alapelvei 

 Az aprólékosan felépített fokozatosság elve (a tananyag apró lépésekre bontása, sok 

ismétléssel). 

 A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolatának kialakítása (akusztikus, vizuális, 

beszédmotoros). 

 A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése. 

 A gondolkodás merevségének (rigiditásának) elkerülése. 

 Csak pozitív megerősítést, fejlesztő értékelést alkalmaz „elfogadva követel”. 

 

Az olvasás tanítás előtt végzett fejlesztő gyakorlatok 

 Beszédfejlesztés: 

- szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása, 

- mondatgyakorlatok alkalmazása. 

 Beszédmozgás tudatosítása: 

- ajakmozgások megfigyelése, 

- zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése. 

 Iránygyakorlatok: 

- mozgásirányok megfigyelése, 

- írásgyakorlatok mozgással, 

- olvasás iránya, sorváltás, 
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- téri relációk verbalizálása, 

- tájékozódás a vonalrendszerben. 

 

Az olvasás tanítás lépései 

 Betűtanítás: 

- a homogén gátlást kerülő betűsorrend alapján, az egymással 

vizuálisan, akusztikusan, motorosan felcserélhető betűk távol tanítása egymástól, 

- magánhangzók tanítása artikulációról, 

- mássalhangzók tanítása hangutánzással. 

 Összeolvasás tanítása: 

- betűsorrend betartásával zárt, majd nyitott szótagok olvasása, 

- az összeolvasás „játékos szituációban” történik, 

- szótagok felismerése, 

- betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal, 

- jelentés felismertetése. 

 Szavak olvasása szótípusok alapján: 

- 2-2 betűből álló nyitott szótagok (lá-da), 

- 3 betűből álló zárt szótagok (mos), 

- 2-3 betűből álló nyitott-zárt szótagok (lá-bas), 

- 3-2 betűből álló zárt-nyitott szótagok (bál-na), 

- 3-3 betűből álló zárt-zárt szótagok (raj-zol) 

Mondatok olvasása: 

 Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok olvasása. 

 Szavakból mondatok összerakása, olvasása. 

 Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok olvasása. 

 Összetett mondatok olvasása. 

Szövegek olvasása: 

 Két összetartozó mondat olvasása. 

 Szöveg hosszának növelése a mondatokkal. 

Az olvasástanítással párhuzamosan kissé késleltetve, halad az írástanítás. Az írás 

előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének, kiemelt szerepe van. A tollbamondás 

nagy jelentőségű az írástanítás folyamatában. A betűk, szótagok, rövid szavak tanulásánál 

párhuzamosan és rendszeresen kell alkalmazni. 
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Tanulókövetés 

A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követjük, s ha szükséges fejlesztési korrekciót 

hajtunk végre. 

Megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 

gyakorlatban, tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben. 

Iskolánkban a tanulókövetésnek hagyományosan kialakult rendje, eljárása van.  

Törekszünk a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere fenntartására, a 

középfokú intézményekkel.  

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink sikeresen teljesítenek a gimnáziumokban, 

szakközép- és szakiskolákban. 

Hagyományosan visszatérnek hozzánk és élménybeszámolókat, tájékoztatásokat tartanak 

kötetlen formában az érintett tanulóinknak.  

Gyakran szülőkkel együtt tartunk fórumot, hiszen ők is szívesen mondják el tapasztalataikat 

az érdeklődőknek. 

A tanulócsoport integráltan oktatható:   

                Lokális integráció: A köznevelési típusú sportiskolai osztály és a normál osztály 

figyelembe vételével 3 tanuló csoport kialakítása matematika, magyar nyelv és irodalom, 

környezetismeret tantárgyakból. Tudás-tanulási kompetencia kialakítása, erősítése. 

                Szociális integráció: A többi tanítási órán és a tanítási órákon kívül , a sport, az 

étkezés, játék, szabadidő,sakk, zene, művészeti-tánc, kézműves foglalkozások, a többiekkel 

együtt vesznek részt . Szociális kompetenciák fejlesztése. 

Ez így az egyéni differenciálás talaján, egyéni kibontakoztatás, egyéni fejlesztése. Előnyei:  

 a tanulók alaposabb megismerése ( kis létszám) 

 a hatékonyabb tanár diák kapcsolat kialakulása, kialakítása 

 a magatartási problémák hatékony kezelése,javítása 

 a kompetencia fejlesztés lehetőségeinek bővülése 

 a tanulók érzelmi intelligenciájának hatékonyabb fejlesztése 

 az iskola nyitottabbá válása 

 együttműködés, együttgondolkodás a szülőkkel,fókuszcsoportos megbeszélések 

 a tanulás megszerettetése, a kudarcélmények kikerülése 

 felkészítés a továbbtanulásra 
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 felkészítés a munkaerő piaci szerepvállalásra, az élethosszig tartó tanulás 

megszerettetése 

 a tanulási kudarcok csökkentése, a tanuláshoz való viszony nem válik negatívvá 

 az iskolai konfliktusok számának csökkentése 

 a tanulással kapcsolatos motiváció erősítése 

 a tanítás tanulási folyamat sokszínűsége 

 az egyéni  tanulói fejlesztés, egyéni differenciálás nagyobb teret kap 

 a tanulási nehézséggel küzdők sikerélményhez juttatása,  a másodlagos magatartási 

problémák megelőzése 

 eredményes, hatékony tanár diák kapcsolat 

 

1. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

 

Az irányelv célja, hogy az sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és 

gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermeknél. 

Az iskolának alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra készen, 

állandóan fejlesztve a szülők, tanulók, ill. fenntartó igényeit, elvárásait. 

Igények: 

 konstruktív életvezetésre való igény  

 folyamatos tanulás igénye 

 önfejlesztés igénye 

 tolerancia képességének igénye 

 kommunikációs képességek igénye 

 kezdeményező képességek igénye 

 idegen nyelvi kommunikációs képességek igénye 

A  nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott fejlesztési feladatok az SNI tanulókra is 

érvényesek, így az iskola alaptevékenységnek  szerves része. 

Iskolánk tanulói összetétele szükségessé teszi a fokozott törődést, az együtt haladást. 

A gyerekek nem egyformák, meg kell adni a lehetőséget hogy egyéni tulajdonságaiknak, 

képességeiknek megfelelően érhessék el az ismeretszerzési és neveltségi szintet. 

Iskolánk 1997 szeptemberétől biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-

rehabilitációs célú ellátását: 
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  az integráltan oktatható érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátását 

  az integráltan oktatható a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

tanulók ellátását 

 

 Az ellátás közös elvei 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása olyan speciális együttműködésen 

alapuló szervezett, tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók 

igényeitől függő eljárások, időkeretek, módszerek, terápiák alkalmazását teszik 

szükségessé. 

  a sajátos nevelés igényű általános iskolás tanulók nappali rendszerű integrált nevelése, 

oktatása 1-8 évfolyamon 

/beszédfogyatékos, autista, diszlexia, diszgráfia, diszcalculia, figyelemzavaros 

tanulók/ 

 számukra a köznevelési törvény biztosítja a különleges bánásmódhoz, a speciális 

foglalkozáshoz való jogot, mely az intézményünk számára kötelezettséget jelent   

 a tanulóknak egyéni szükségleteik szerint megfelelő feltételeket biztosítunk a tanulási 

esélyegyenlőségük megteremtéséhez, hátrányaik leküzdéséhez 

 biztosítjuk az egyéni  adottságok képességek szerinti tanulás lehetőségét 

 kialakítjuk az egyéni adottságok figyelembevételével az önálló tanulás képességét 

 reális önismeret kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány, pálya- ill. 

szakma kiválasztását  

 a kommunikációs kultúra elsajátításával kialakítjuk a világban való eligazodás 

képességét 

 fontos az érzelmi, akarati életük formálása 

 segíteni kell tanulóinkat egyéni képességeinek kibontakoztatására 

 a kudarc a másság elviselésére, feldolgozására is meg kell tanítani tanulóinkat 

 a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, szükség szerint bevonásuk a terápiába, 

partnerként való bevonásuk  

 kapcsolattartás volt tanítványainkkal, életútjuk példaként való állítása társaik számára 

 folyamatos kapcsolattartás a nevelési tanácsadóval, szakszolgálattal 
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A különleges bánásmód, tevékenység célja, feladatai 

 a hiányzó és sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása 

 ép funkciók bevonása 

 egyensúly megteremtése 

 eszközök használata 

 egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

A különleges tevékenységet meghatározó tényezők 

 a fogyatékosság típusa, súlyossága 

 a tanuló képességei, a kognitív funkció meglévő ismeretei 

 a társadalmi integráció kívánalmainak figyelembe vétele 

 a habilitációs- rehabilitációs szemlélet érvényesülése 

 a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása, 

 alkalmazkodás a sajátos nevelési igény típusához, súlyosságához 

 nyitott tanítási-tanulási folyamat 

 a tanítási- tanulási programba való beépülés 

 a tantárgyak programjaiba való beépülés 

 egyéni fejlesztési tervek 

 a tanítási órákba beépülő fejlesztő tevékenységek 

 állandó, folyamatos konzultáció 

 megfelelő kompetenciákkal rendelkező pedagógus alkalmazása (elfogadás, empátia, 

tolerancia stb.) 

 megújulás képességével rendelkező pedagógus kiválasztása (változtatás képességével 

rendelkező, az alternatívákat kereső pedagógus) 

-„minden gyerek más” –az egyénre szabott fejlesztési programok alkalmazása 

- a tanuláshoz szükséges alap ill., részképességek feltérképezése, fejlesztése, a 

megfelelő eljárások alkalmazása  

 a tanulásszervezés egyik fő elve a tanulókhoz legoptimálisabban alkalmazkodó 

differenciálás, a feladatok kijelölése, megoldása, ellenőrzése, értékelése 

 bonyolult személyiségelemek, jegyek, megismerése, a pozitívak megerősítése 

 /pl.: érdeklődés, akarat, figyelem, teljesítményszorongás, kudarctűrés, siker,  

küzdeni akarás/ 
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 befogadó szemlélet 

 tanulásmódszertan beépítése az iskola tevékenységrendszerébe a tanuláshoz 

való viszony feltérképezése, megismerése, átformálása szükség szerint 

 a tanulók tanulási stratégiáinak megismerése, újak kidolgozása az 

eredményesebb tanulás érdekében 

 a negatív és másodlagos magatartási tünetek enyhítése 

A speciális tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a 

különleges bánásmódot igénylő tanulók, tanulási és egyéb problémákkal küzdő tanulók 

nevelésének, oktatásának feladatai 

Cél: a megszerzett tudás mellé tanulóink sajátítsák el azokat a kommunikációs 

képességeket, melynek segítségével tudásukat hasznosítani tudják a mindennapi életük 

során. 

 A gyermekekben alakuljon ki /ill. segítsük kialakulását/ a reális önértékelés képessége, 

egészséges önbizalom, ill. teljesítmény orientált beállítódás. 

  A non-verbális készségek fejlesztése által fejlődjön a szociális kommunikáció, ill. az 

érzelmek kifejezésének képessége. 

 Segítsük elő az önálló ismeretszerző képesség kialakítását. 

 Segítsük elő az informatika eszközök megfelelő alkalmazását az alapműveltség 

kialakításához. 

 Segítsük elő a közösségi együttélés magatartás normáinak elsajátítását. 

 Segítsük elő az önuralom, tolerancia kialakulást másokkal és önmagukkal szemben. 

 Alakítsuk ki olvasási iránti kedvet. 

 Alakuljon ki tanulóinkban számukra vonzó jövőkép, pozitív érzelmek környezetük 

iránt. 

Kiemelt feladataink: 

 ki kell szűrni, kik azok a tanulók akik tanulási kudarcban szenvednek /évismétlés, 

alulteljesítés/ 

 fel kell tárni a kudarc okait /szükség szerint igénybe kell venni a Nevelési Tanácsadó 

segítségét/ 

 szükség szerint élni kell a lassítás eszközeivel, hogy kialakuljanak azok a képességek, 

amelyek birtokában a többi évfolyamot évismétlés nélkül el tudja végezni a tanuló 

 a tanítási órán az eltérő képességekhez alkalmazkodó óravezetést kell tervezni 
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 törekedni kell a megértést, ill. bevésést segítő szemléltető eszközök alkalmazására, és 

arra , hogy megfelelő házi feladatot kapjon a tanuló 

 külön ki kell jelölni évfolyamonként a minimum tananyagot, amely a 

továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges 

 a törvényben meghatározott órakeretek kiszámítása évfolyamonként 

 a szakértői véleményben megfogalmazott javaslatok figyelembevétele 

 a szakértői véleményben foglaltak igazgatói határozatban való betartása /mentességek, 

részleges mentességek, magántanulói státusz/ 

 a tantárgyi felmentések, javaslatok méltányos elbírálása 

 szoros együttműködés a Nevelési Tanácsadó Intézettel 

 szoros együttműködés Szakértői  Szolgálattal 

 a szülőkkel való kapcsolat fontossága: 

 elfogadás 

 reális helyzetértékelés 

 együttműködés elveinek figyelembe vételével 

 a tanulás kötelesség, a tanulás igényesség fogalmainak kialakítása 

 a szép helyes magyar beszéd igényének kialakítása  

 írásbeli munkájuk olvasható, igényes legyen, füzeteik tükrözzék az igényesség elvét 

 

2. SNI tanulók  típusai, fejlesztési területek, nevelési célok 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság vélemény alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral küzd) 

 

Kiemelt pedagógiai tennivalók: 

 fejlesztő eljárások alkalmazása az egyéni bánásmód elveinek figyelembe vételével 

 kompenzáló nevelés 

 differenciálás 

 fejlesztés 

 prevenció 
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 reedukáció 

 felzárkóztatás 

 speciális gyógypedagógiai módszerek, fejlesztő eljárások alkalmazása 

 speciális logopédiai módszerek, fejlesztő eljárások alkalmazása 

 a gyerekek alapos megismerése 

 okok feltárása 

 egyéni fejlesztési tervek, egyénre szabott haladási ütem megtervezése 

 a részképességek hiányainak figyelembevétele, a meglevők erősítése, a kompenzálás 

elveinek alkalmazása 

 szociális kompetencia állandó fejlesztése a másság elfogadtatása, empátia, önismeret, 

reális énkép kialakítása 

 interperszonális kapcsolatok fejlesztése 

 másodlagos magatartászavarok megelőzése, meglevők enyhítése 

 figyelem fejlesztés 

 nyelvi kreativitás fejlesztése – szövegértés, szókincs, grammatikai ismeretek, olvasási 

készség fejlesztése 

 beszédhibák javítása 

 anyanyelvi kompetenciák fejlesztése az adott gyermeknél a tőle elvárható legmagasabb 

szint elérése érdekében 

 matematikai ismeretek fejlesztése az alapműveletek készségszintű ismerete  

 a kulturális hátrányaik leküzdése 

 

Eljárások 

 optimális osztálylétszám kialakítása 

 a sérülés specifikus tünetek figyelembe vétele az osztályokba kerüléskor 

 egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezés 

 látás- hallás-mozgás információ csatorna hatékony alkalmazása a tananyag 

elsajátítás érdekében 

 a segédanyag sokszínűségének, változatos alkalmazásának elvei 

 apró egymásra épülő lépések elvének alkalmazása  

 a nagyobb számú ismétlés elvének alkalmazása 

 a számonkérés igazodjék a tanulók egyéni készségeihez. képességeihez 
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 a megerősítés, dicséret elvének fokozott alkalmazása 

 a differenciálás elvének figyelembe vétele a számonkéréseknél 

 a felmentések pozitív elbírálása 

 a segédeszközök alkalmazásának lehetőség szerinti biztosítása 

 a digitális kompetencia fejlesztése, ill. az eszközök alkalmazásának lehetőségei 

 továbbképzések, konzultációk szervezése 

 az új fejlesztő eljárások megismerése, alkalmazása a tananyag elsajátítás során 

 szülőkkel való együttmunkálkodás a siker érdekében 

 kapcsolat a nevelési tanácsadóval ill. a szakszolgálattal 

 

2.1 Beszédfogyatékos tanuló 

 

Átmeneti, ill. tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, a kommunikációs és tanulási 

képességekben,a kommunikációs, szociális kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottsága 

megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és megértés zavaraiban, a 

beszédritmus sérülésében, a grafomotoros, vizuomotoros koordináció fejletlenségében és az 

ezekkel együtt járó részképesség kiesésben ( szerialitás,figyelem, emlékezet) 

A beszédfogyatékos tanulóknál a tünetek az egészen enyhe eltérésektől az értelmetlen 

beszédig minden változatban előfordulhatnak. A beszédfogyatékosság nem tekinthető 

halláskárosodás következményének, együtt járhat a nyelven kívüli kognitív képességek és a 

viselkedésszerveződés zavaraival azok maradványtüneteivel, valamint az olvasás, írás, 

helyesírás, számolás területén kialakuló verbális tanulási zavarral. A kommunikációs 

nehézségek miatt másodlagos pszichés eltérések, magatartás zavarok is kialakulhatnak. 

Az iskolai oktatás, a fejlesztés, a különleges bánásmód függ a beszédbeli akadályok jellegétől, 

súlyosságától. Az akadályozottság a tanulók életkori sajátosságainak módosulásával, a 

tanuláshoz való képességek kiesését, átalakulását is okozhatja. 

A fejlesztést, a pedagógiai munkát egységes komplex feladatként kell kezelni. Cél, hogy a 

szükséges kompetenciákat alkalmazva megfelelő műveltséget biztosítva, a bennük rejlő 

lehetőségek maximális kibontakoztatása, a tehetség kibontakoztatása a társadalomba való 

teljesebb beilleszkedés érdekében. (pl: zene, ének , hangszer, rajz sport térén) 

A fejlesztés tudatos tervszerű komplex. 

A módszerek alkalmazásánál figyelembe vesszük az életkort, az értelmi képességet,a 

beszédfogyatékosság fajtáját, súlyosságát,milyenségét, individualizmusát. 
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A beszédfogyatékosság típusai: 

 nyelvfejlődési zavar 

 orrhangzós beszéd 

 a folyamatos beszéd zavara  

 logofóbia (mutizmus típusai) 

 centrális eredetű beszédzavarok 

 verbális beszédzavarok 

 vagy ezek halmozott előfordulásai 

 A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése komplex fejlesztést szolgáló 

foglalkozások keretében történik. A fejlesztés csoportos, ill. egyéni keretek között is folyhat. 

A fejlesztésben törekedni kell a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, a 

pszichikus tényezők összhangjára. A fejlesztésben, az iskolai tevékenységben meghatározó a 

sokoldalú percepciós fejlesztés-a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmotoros észlelések 

egymást erősítve fejlődjenek. 

A fejlesztés fontos elve a transzferhatások tudatos kihasználása, amely a részképességek 

egymásra hatását, erősítését jelenti. 

Fontos a mozgás, a sporttevékenység, a zeneoktatás, a táncoktatás, hiszen a nagymozgás az 

alapja a finommotorikát igénylő beszédfejlesztésnek, a grafomotorium fejlődésének is. 

A fejlesztés fontos része a szülök támogató együttműködése. 

 

Fejlesztési területek, nevelési célok: 

 önbizalom fejlesztése 

 reális énkép, belső kontroll kialakítása, másságának elfogadása, elfogadtatása 

 kifejezőkészség fejlesztése 

 beszédgátlás feloldása 

 kommunikáció iránti igény kiépítése 

 egyénre szabott motivációk kialakítása 

 egyéni tanulási stratégiák feltárása 

 alapvető erkölcsi normák megismertetése 

 önkéntes feladatvállalás 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

131. oldal 

 

 

 önállóság fejlesztése 

 szövegértés, lényegkiemelés fejlesztése 

 alapfogalmak megismertetése 

 IKT eszközök használata, médiatudatosságra nevelés 

 interperszonális készségek fejlesztése 

 szociális kompetenciák fejlesztése 

 kudarcok pozitív feldolgozása, leküzdése 

 reális továbbtanulás 

 reális pályaválasztás segítése 

Feladatok: 

 Speciális tantervek, tanmenetek, tankönyvek, segédletek alkalmazása 

 differenciált tanulásszervezési formák alkalmazása 

 egyes tanulási tartalmak módosítása, elhagyása, leegyszerűsítése, új területek bevonása 

a sikeres tanulás, ill. tudás megszerzése érdekében 

 a frontális tanítási forma helyett, csoportos, ill. pár, ill. egyéni módszerek alkalmazása 

 a kooperatív együttműködő feladatvégzési technikák alkalmazása 

 a kötelező egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs órák heti időkerete az 

évfolyamokra meghatározott heti tanítási óra 40 %-a 

 a tanulók eseti, átmeneti, ill. tartós mentesítése a követelmények teljesítése alól a 

szakértői vélemények alapján 

 

2.2 Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének elvei 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

 

Az autizmus spektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett 

ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának 

következményei.  

Az autizmus spektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos 

gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben 

nyilvánul meg. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a társas viselkedést a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási 
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képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 

kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi 

sérülése és az egyenetlen képességprofil. Az állapot hátterében idegrendszeri fejlődési zavar 

áll. 

Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet 

átlagos vagy átlag feletti intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. 

Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt 

nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a 

funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a 

nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd 

hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, 

gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges 

képesség hiányok egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és 

pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta 

elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott 

állapotokban csaknem tünet mentessé fejlődhetnek, változhatnak, és az élet különböző 

szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, 

körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a 

tanuló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik. Az autizmus spektrum zavarral küzdő 

gyermekek esetében a kommunikációs képességek fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata 

minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A fejlődési zavar kihat a szókincs, 

jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas alkalmazására. Hiányozhatnak 

vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik a helyzetnek megfelelő 

személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. 

 Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás.  

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó 

tényező.  

Az autizmus típusai: 

 Izolált típus: 

Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli, 

elutasítja, nem érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás 

zavarai is. A legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport. 
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 Passzív típus: 

Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól irányítható. A 

legjobban tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés lehetősége szempontjából is. 

Passzivitása, együttműködési készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a 

tananyagot, csak jelen van, illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul”. 

 Aktív, bizarr típus 

Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, esetleg sokat 

kezdeményező. Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem veszi 

tekintetbe, saját érdeklődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 

 Merev, formális típus 

 

Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű személyekben alakulhat 

ki a jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll. 

A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai melyek 

nem hagyhatók figyelmen kívül a fejlesztés, oktatás során: 

a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak (pl. az 

információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya. 

Legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint a valóság egyéb 

elemeinél fontosabbakat megkülönböztesse. 

b) A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos öröm 

későbbi, direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság gyengesége  – 

gyakran teljes – hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra 

örömöt. 

c) A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet 

nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás. 

d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas 

alkalmazásának sérülése.   

e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az önellátás 

vagy a mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű különbség. 



Diósgyőri Nagy Lajos Király. Általános Iskola - Pedagógiai 

Program 

134. oldal 

 

 

f) Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret forrásával, módjával, a 

szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 

Típusos nehézségek, amelyekkel számolni kell a tanítás, fejlesztés során: 

 az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre utaló viselkedések 

 figyelemzavar gyakorisága. 

 az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai 

 vizuomotoros koordinációs problémák. 

 tér-idő orientáció gyengesége, esetleg hiánya. 

 analízis szintézis műveleteinek problémája. 

 ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 

 a lényegkiemelés nehézségei 

 a problémamegoldó gondolkodás fejletlensége 

 az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának nehezítettsége 

 felidézési problémák  

 a szimbolikus gondolkodás hiánya 

 a valóság téves értelmezése, téves felfogása 

 realitás és fantázia összetévesztése 

 a szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, 

többrészes utasítások esetén  

 ismeretek önálló alkalmazásának nehézsége  

 gyermekközösségben áldozattá, bűnbakká válás,  

 szociálisan a helyzetnek nem megfelelő viszonyulás 

 félelmek, fóbiák, szorongás. 

Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet a tanítás ill. fejlesztésük során: 

 a megfelelő szintű vizuális információ jól értelmezhető számukra 

 tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás 

 jó mechanikus memória 

 érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció, kitartás. 

 egyes, tantárgyi területeken viszonylag jó képességek.  
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pl. - szó szerinti tanulás, 

  - nem szöveges számolási feladatok, 

  - földrajz, 

  - zene. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai 

 A legáltalánosabb cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb 

szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése,ennek alapja a szociális, 

kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel történő 

kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

 Az iskolai és a mindennapi életre felkészítő tananyag, ismeretanyag speciális 

módszerek segítségével történő elsajátítása. 

 A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanuló túlterheltségének 

elkerülése érdekében a felesleges információk megszűrése, lényegtelenek eltörlése, 

mert nagy mennyiségű információ az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

számára nehézséget jelent. 

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és 

személyek között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

 A tanítási nehézség miatt keresni kell az információ átadására a gyermek megértési 

szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább független módszereket és 

médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). 

 A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-

viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

 Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi, önállósági, beszédképességi szint, 

illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további speciális, egyedi módszerek 

alkalmazását teszik szükségessé. 

 A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési lehetősége függ a mért eredményeitől, 

azaz: a gyermek képességeitől és a képzés intenzitásától. 

 A képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével 

 A szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése  

 Kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra  

 A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell a 

tanulók speciális szükségletei szerint.  
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 a tananyag szűrése, 

 egyes tantárgyakból, tananyagrészekből felmentés, 

 Az egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az 

egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni.  

 A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges. 

 Alapvető nevelési cél az énkép és önismeret fejlesztése,  

 Saját és mások érzelmeinek, nézőpontjának felismerése, megértése,  

 A saját gondolatok és érzelmek kifejezésének tanítása. 

 A viselkedésproblémák megelőzése, hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki 

egészség megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést.  

 

A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók nevelésében. 

Különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által közvetített tartalmak meg 

nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek kialakulásának veszélye is.   

Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik az élő nyelvtől és szociális közvetítéstől 

független tanulást és kapcsolatteremtést, valamint olyan multimédiás tananyagok kialakítását, 

mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális interakciókat, nagyban hozzájárulva a 

fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez.  

Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés 

helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi 

munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos tanuló mutat 

érdeklődést e terület iránt. 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a 

kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében 

egyaránt, sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett 

tanulók esetében azonban kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan 

veszélyeztetettek azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és internet 

használat során. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az 

IKT interaktív használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a 

rendelkezésre álló információk közötti kritikus válogatás. 
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2.3 Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei  

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.  

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás 

céllal szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), 

valamint a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.  

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással 

(diszgráfia) és a számolással (diszkalkulia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő 

nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között 

alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn.  

 Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai állnak, 

amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló, vagy kevert típusú 

zavar formájában jelenhetnek meg. 

 

Specifikus tanulási zavarok 

 diszlexia, 

 diszkalkulia, 

 diszgráfia  

 disztográfia 

 a fentiek együttes megjelenése  

 hiperaktivitás és vagy figyelemzavar;  

 

Gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, 

elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák 

alakulhatnak ki.  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulóknál megmutatkoznak az idegrendszer csökkent 

terhelhetőségének jelei pl:  

 a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,  
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 az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta 

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,  

 gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 

 fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat, valamint   

 a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.  

 

A fejlesztés alapelvei 

 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői 

bizottság szakvéleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, 

szükségleteik figyelembevételével történik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. 

makrotervezés) tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, 

különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére. 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő 

számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből - az 

értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladatok: 

 a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása 

 a pozitív énkép és önértékelés kialakítása 

 a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése 

 a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés 

 

2.4 Diszlexia:  

az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely 

önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. 

Jellemzői 

 a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

 hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, 

szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége  
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 értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 

 gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása 

 rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

 írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 

 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén  

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

 a betűbiztonság és az összeolvasási készség kialakítása, fejlesztése 

 a fonológiai tudatosság kialakítása, 

 a rövid távú emlékezetfejlesztése, 

 az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 téri, idői orientáció kialakítása téri és verbális szinten 

 vizuomotoros koordináció fejlesztése 

 auditív, vizuális, motoros területek koordinált működtetése 

 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-

szintetizáló módszerrel  

 szövegértés folyamatos fejlesztése 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

 az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 

 az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése  

2.5 Diszortográfia 

 – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, egyik önálló 

megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak 

Jellemzői: 

 a centrális auditív feldolgozás zavara,  
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 a fonémafeldolgozás zavara 

 beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők szintjén 

pl. időtartam, zöngésség mentén 

 helyesírási hibák halmozódása 

 a tollbamondás utáni írás hibái  

A fejlesztés célja: 

 a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készségkialakítása 

 az anyanyelvi kompetencia kialakulása 

 az írott nyelv használatának életkori szintű alkalmazása  

A fejlesztés feladata: 

 a fonológiai tudatosság kialakítása  

 beszédészlelési képesség fejlesztése 

 a rövidtávú emlékezet fejlesztése 

 a spontán és tollbamondás utáni írás javítása 

 a figyelemfejlesztés 

 önértékelési képesség fejlesztése ,hibajavítás fejlesztése 

 szerialítás fejlesztése   

 

2.6 Diszgráfia: 

 az írás képességének specifikus zavara 

 Jellemzői: 

 csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép 

 szaggatott betűalakítás és betűkötések 

 rossz csukló, -kéz,- ujjtartás,  

 az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, merevség 

 egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák 

 kialakulatlan kézdominancia 

 lassú tempójú írás, 

 központozás, hiánya,  

 nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé 

 fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás)   

A fejlesztés célja: 
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A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen 

azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas 

kapcsolatok létesítésének céljára.  

A fejlesztés feladatai: 

 a mozgáskoordináció fejlesztése  

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a vizuomotoros koordináció fejlesztése 

 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, 

 különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés) 

 írás alkalmával a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának 

megteremtése 

 

2.7 Diszkalkulia:  

A  számolási képesség specifikus zavara: 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, 

kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, 

grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 

alakzatok azonosításának nehézsége.  

Jellemzői:  

 a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei 

 a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,  

 a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek zavara  

 a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai  

 helyi érték megértésének nehézségei,  

 a műveleti jelek értelmezésének nehézségei, 

 a halmazok, mennyiségek összehasonlításának nehézségei 

 szerialitási zavar,  

 számlálási és becslési képesség hiánya 

 számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei 

 mennyiség és a számértékek összehasonlításának nehézsége 

 számjegyekre vonatkozó lexikai hibák 

 komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái 
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 gyenge verbális emlékezet,(a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége) 

 figyelemzavar 

 szövegértési nehézség, a matematika nyelvének lefordítási nehézségei 

A fejlesztés célja: 

A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes 

legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek 

használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. 

 A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik 

vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében 

A számolás elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a 

beszéd, az olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási 

zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak.  

A fejlesztés feladatai: 

 téri, idői relációk fejlesztése 

 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése 

 matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása  

 az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt 

fejlesztése 

 a vizuális-téri tájékozódó rendszer fejlesztése 

 a matematikai relációk nyelvi megalapozása  

 a matematika-nyelv tudatosítása 

 a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedés, 

 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése  

 a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, 

vizuális megerősítés 

 a fokozott gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása 

 a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása  

 az önértékelés fejlesztése  
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 sikerélmény biztosítása 

 az egyéni bánásmód, differenciálás elvének fokozott alkalmazása 

 

2.8  Hiperaktivitás és figyelemzavarok  

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű 

tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. 

Jellemzői 

- szóródó, terelhető figyelem, 

- hosszabb ideig nem képes összpontosítani egy feladatra 

- komplex feladatokra nem képesek választ adni,  

- az elterelő ingereket gátolni, kizárni  

- az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, 

haragreakciók 

- motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb)  

- megkezdett tevékenység befejezetlensége, kapkodó magatartás 

- ingersorozatok hibás kivitelezése 

- tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban)   

- én-bizonytalanság,  

- másodlagos pszichés tünetek 

A fejlesztés célja  

 a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése  

 a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, 

 a szélsőséges megnyilvánulások leépítése,  

 az önkontroll,  

 az érzelmi egyensúly megteremtése 

A fejlesztés feladatai 

 speciális figyelem-tréning, figyelemfejlesztés 

 a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, ingerszegény 

környezet 

 fokozott egyéni bánásmód 

 önkontroll fejlesztése , 

 önértékelési képesség fejlesztése 

 feladatok idői megtervezése és kivitelezése 
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  motiválás fokozása 

 sikerélmény biztosítása  

 pozitív megerősítés, visszajelzések 

  jutalmazási technikák bevonása 

  együttműködés a családdal, szakemberekkel 

 

2.9 Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, 

akik az idegrendszer és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkció képessége 

illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási 

nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

Tanulási helyzetekben jellemzőik: 

 téri tájékozódás fejletlensége 

 finommotorika kialakulatlansága 

 figyelem koncentráció hiánya 

 bonyolultabb gondolkodási folyamatok sérülése 

 a kommunikáció a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései 

Ezek eltérő mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, és akadályozzák az 

iskolai tanulást illetve annak eredményességét. 

A tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fordítani. 

Például: 

 Közvetlen érzéki tapasztalatok 

 Tárgyi cselekvéses megismertetés 

 Célirányos tevékenységek 

 Szemléltetés a képi gondolkozás elősegítése 

A fejlesztési területek megegyeznek, a részképesség zavaros gyermekek fejlesztésével,de 

azok mélysége, időigénye mindig az egyéni sajátosságokat figyelembe véve módosul. 

Fejlesztés feladatai: 

 a reális énkép megfelelő önismeret kialakítása 

 belső kontrol kialakítása 

 a másságok elfogadtatása 

 a szociális érzékenységet segítő magatartás kialakítása 
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 egyénre szabott tanulási módok megismerése, ezek alkalmazása 

 a beszédértés és a kifejező beszéd fejlesztése 

 konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalat szerzés kialakítása 

 matematika tudásának praktikus használata az élet különböző területein 

 digitális kompetencia kifejlesztése 

 az életvitelhez, tanuláshoz, szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó ismeretszerzés 

elsajátíttatása 

 az értékteremtő munka a saját felelősség felismertetése 

 a tanulók képességének megfelelő pályaválasztás segítése 

 

 

A fejlesztés fő célja: 

A fogyatékosságból eredő hátrányok leküzdése, a funkciók zavarának korrigálása, 

kompenzálása az eredményes társadalmi integráció érdekében 

Az egyéni, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel szemben támasztott 

követelmények, kiemelt feladatok egyéb területei 

- tanulás –igényesség, önállóság, kötelesség elv tudatos alkalmazása  

-  szép, helyes magyar beszéd épüljön be a mindennapi kommunikációjukba 

- trágár beszéd kerülése- trágárságtól mentes beszéd elérése 

-  gondolataik – összefüggő kifejezése- összefüggő beszédre törekvés 

- írásbeli munkáik olvashatóak legyenek 

- füzeteik külalakját – igényesség jellemezze 

- egymás megbecsülése, tolerancia egymás iránt 

- udvariasság felnőttekkel. társaikkal 

- felnőttek iránt tisztelet 

- öltözködésben, megjelenésben mértéktartás 
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4. A pedagógiai program érvényessége, legitimációja 
 

1. Jelen pedagógiai program érvényességi ideje: 2020. augusztus 28.-2024. augusztus 28. 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

    A pedagógiai programot négy évente kötelező, két évente ajánlott felülvizsgálni. 

    A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 

 Az iskola pedagógusai minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok 

és követelmények megvalósulását. 

 Az iskola mérési, értékelési rendszerében megfogalmazottak alapján tantárgyi      

méréseket kell végezni, hogy a tanulók az előírt tantervi követelményeket milyen 

szinten teljesítik. 

 A nevelőtestület felkéri a Szülői Szervezetet, hogy a programban leírtak        

megvalósulását legalább három évente átfogóan elemezze, értékelje. 

 Igazgatóváltáskor minden esetben értékelni szükséges. 

3.  A pedagógia program módosításra kerül, ha: 

a) A gyakorlati tapasztalatok indokolttá teszik, mellyel a nevelőtestület 30%-a 

egyetért. 

 b) A törvényi szabályozás megváltozik. 

c) A fenntartó vagy az iskola kezdeményezésére olyan változások történnek, 

amelyek indokolják a módosítást. 

 d) Szervezeti átalakulások történnek az intézményben (intézményátszervezés) 

 A pedagógiai program módosítására: 

  - az iskola igazgatója, 

  - a nevelőtestület 30%-os támogatottság esetén, 

  - a szülők közössége, 

  - az intézmény fenntartója tehet javaslatot. 

 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő 

tanév első napjától felmenő rendszerben kell bevezetni. 
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4.  A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

a)  Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

 b) A pedagógiai program egy példánya az alábbi személyeknél, illetve  

  intézményeknél tekinthető meg: 

   - az iskola fenntartójánál, 

   - az iskola irattárában, 

   - az iskola könyvtárában, 

   - az iskola igazgatójánál, 

   - az iskola igazgatóhelyettesénél, 

                                  - a tanári szoba számítógépén 
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A pedagógiai program legitimációja 

 

 

A Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola Pedagógiai Programját elfogadtuk. 

Figyelembe vettük:  

 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012.(VI.4.)  Kormányrendelet módosítását, azaz a 7/2014. (I.17.) 

Kormányrendeletet. 

 A 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 6. melléklete által közölt kerettantervet: 

o Képességfejlesztő sakk kerettanterv 1–4. évfolyam számára 

 

 A 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 177. § : Sportiskolai nevelés-oktatásra 

vonatkozó szabályok 

 Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 5/2020. 

(I.31.) Korm. rendelet,  110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként kerül 

bevezetésre. 

 

A pedagógiai programot a tantestület, a szakmai munkaközösségek elfogadták, a Szülői 

Szervezet képviselői megismerték. 

 

 

 

Miskolc, 2020. augusztus 28. 

 

        ____________________ 

            Vucskó Zsuzsanna 

                          intézményvezető 

 

           Nevelőtestület részéről:                                           Szülői Szervezet részéről: 

 

 

 

____________________    ____________________ 

Veresné Dancs Andrea                                                  Lehel Timea 
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____________________     

Oroszné Farkas Judit 

 

Házirend 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_HAZIREND.pdf 

 

Szervezeti és működési szabályzat 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_SZMSZ.pdf 

 

Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzat 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_SZMSZ.pdf 

 

Pedagógiai program 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_PedProgram.pdf 

 

Óraháló terv 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_Orahalok.pdf 

 

SNI pedagógiai program 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_SNIPedProgram.pdf 

 

Drogprevenció-drogstratégiai program 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_DrogPrevProgram.pdf 

 

Helyi tanterv 

Alapfokú nevelés-oktatás 1-8 évfolyam helyi tanterv 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_HelyiTantervNormal.pdf 

 

Alapfokú nevelés-oktatás köznevelési típusú sportiskola 1-8 évfolyam helyi tanterv 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_HelyiTantervSportiskola.pdf 

 

Sakkpalota helyi tanterv 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_SakkpalotaHelyiTanterv.pdf 

 

Esélyegyenlőségi program 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_EselyegyenlosegiProgram.pdf 

 

Különös közzétételi lista 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_KulonosKozzeteteliLista.pdf 

 

Határtalanul! pályázat program 
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http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_Boldogsagprogram.pdf 

 

Ökoiskolai munkaterv 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_OkoiskolaMunkaterv.pdf 

 

Adatvédelem a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_GDPR.pdf 

 

Boldogságprogram iskolánkban 

http://suli21.hu/dokumentumok/DNLK_Boldogsagprogram.pdf 


