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BEVEZETŐ 

 

 

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 

 

Ez a dokumentum a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola többszörösen átdolgozott Pedagógiai Programja.  

    

A közoktatásban végbement változások az intézmény mindennapi életében szakmai és szer-

vezeti módosulásokat indukáltak, melyeket az alapdokumentumoknak is tükrözniük kell. A 

dokumentumban előzőleg módosítások történtek már intézményi összevonás, társulás és 

szakmai innováció, képzési kínálat változása miatt. 

 

A jelenlegi módosítás alapját a Nemzeti Alaptanterv (NAT-2012), a hozzá kapcsolódó keret-

tantervek, a Köznevelési törvény és a kapcsolódó EMMI rendeletek adják. 

 

Intézményünk jelenlegi státuszát és szakmai működését illetően: egy összetett, többcélú in-

tézmény, mely a következő intézményegységekből áll: 

- Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - székhelyintézmény 

- Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneis-

kolája - tagintézmény 

- Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintéz-

ménye - tagintézmény 

Az általános iskolai oktatás mellett alapfokú művészeti képzést folytatunk.  

 

2013. január 1-jétől fenntartónk és működtetőnk a Klebelsberg Központ és annak szervezete a 

Szekszárdi Tankerületi Központ, mely 2017. január 1-től önálló költségvetési szervként látja 

el a fenntartói feladatokat. 

A Pedagógia Program két nagy egysége a Nevelési program és a Helyi tanterv az intézmény 

szakmai működését írja le - egységbe foglalva elveinket, céljainkat, tevékenységünket.  

 

Jelen Pedagógiai Program 2019. szeptember 1-jétől hatályos. 

 

A Pedagógia Program nyomtatott példánya az iskolavezetés irodáiban, a tanári szobában, az 

iskola könyvtárában az intézmény partnerei által megtekinthetők. Az intézmény egyéb alap-

dokumentumaival együtt a Pedagógiai Program honlapunkon is hozzáférhető. 

www.garaysuli.hu 

 

 

 

http://www.garaysuli.hu/
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A GYERMEKEKRŐL 
 

 

„.....Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és 

leányai. 

Általatok éreznek, de nem belőletek. 

És bár véletek vannak, nem birtokaitok. 

 

Adhattok nékik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok. 

Mert nekik saját gondolataik vannak. 

Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem. 

Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. 

Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok. 

Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem meg nem reked a tegnapban. 

Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el. 

Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyi-

lai sebesen és messzire szálljanak. Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása; 

Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan...” 

 

Kahlil Gibran: Próféta 
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1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 
 

 

Iskolánk humánus, toleráns iskola, ahol demokratikus légkörben, elsősorban a gyermekek 

érdekeit szem előtt tartva – a szülők közösségével együttműködve – folyik a nevelő-oktató 

munka.  

 

Olyan értékeket képviselünk és közvetítünk, olyan készségeket, képességeket, kompetenciá-

kat fejlesztünk, olyan – tanulóhoz igazodó – szükségleteket elégítünk ki, melyekkel biztosít-

juk tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztését, kiteljesedését. Nevelési és oktatási te-

vékenységünk révén lehetőséget teremtünk a tehetséggondozásra, fejlesztésre, felzárkóztatás-

ra, hátránykompenzációra egyaránt.  

Művészeti neveléssel is elősegítjük az egyéni képességek kibontakoztatását, az önkifejezést és 

önmegvalósítást, az egyéni és közösségi siker esetleg kudarc megélését és feldolgozását, a 

közösségi munka és teljesítmény iránti felelősség kialakulását. 

 

Tevékenységünkkel valamennyi tanulónknál megalapozzuk 

 a sikeres és eredményes tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket, kompetenci-

ákat, 

 az önálló ismeretszerzés és rendszerezés képességét, 

 az egyéni és társadalmi boldoguláshoz szükséges szociális és életviteli kompetenciá-

kat, 

 a művészetek iránti érdeklődést és azok művelésére való késztetést, 

 az egészséges életmód, a sport és rendszeres testmozgás iránti igényt, 

 a környezettudatos magatartást.  

 Széleskörű képzési és szabadidős kínálattal lehetőséget biztosítunk az egyéni képessé-

gek fejlesztésére, illetve az érdeklődés kielégítésére, a személyes motiváltságon alapu-

ló önkifejezésre, a sikerélmény megszerzésére. Megvalósítjuk ezzel a tehetséggondo-

zást, a felzárkóztatást, megalapozzuk az önismeretet, az egyéni életpálya, a továbbta-

nulás, a pályaválasztás reális tervezését.  

 Felkészítjük diákjainkat az élethosszig tartó tanulásra, a gyors társadalmi és munka-

erőpiaci változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra. 

 Olyan értékrendet, erkölcsi és etikai értékeket közvetítünk, melyekkel elősegítjük a 

gyermek társadalmi beilleszkedését; jogait és kötelességeit ismerő és érvényesítő, ön-

tudatos, hasznos állampolgárrá válását. 

 Olyan képzésben részesítjük, mellyel egész életén át képes lesz szabadidejének hasz-

nos eltöltésére; önmaga és mások számára örömszerzésre. 

 

Pedagógia tevékenységünket a mindenkori partneri (fenntartó, szülő, gyermek, pedagógus) 

igényekhez és szükségletekhez igazítjuk – az ésszerűséget, a szervezeti és pénzügyi realitáso-

kat figyelembe véve.  

 

Pedagógusaink folyamatos önképzéssel, képzéssel készülnek fel az új feladatokra; adekvát 

pedagógiai módszereket alkalmaznak a tanulók személyiségének fejlesztésében. 
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Valamennyien elkötelezzük magukat a minőségi oktatás mellett, melyet a következőképpen 

definiálunk:  

„Minőségi az oktatás akkor, ha tanulóink a képességeikhez mérten optimálisan 

fejlődnek, ha jól érzik magukat az intézményben. Ha a pedagógusok nem csak 

alkalmazottai, hanem aktív közreműködői az intézmény életének, az iskolahasz-

nálók elégedettek, s egyre növelik igényeiket a részvételre az iskola életében.” 
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2. JÖVŐKÉP 
 

 

Az iskola pedagógusai, dolgozói és az iskolát használó egyéb közvetlen és közvetett partnerek 

hosszú távú elképzelése és elvárása szerint, a JÖVŐ INNOVATÍV GARAY ISKOLÁJA  

 széles skálájú képzési kínálattal és személyiségfejlesztő hatásrendszerrel rendelkező, 

 a kompetenciaalapú oktatás elveit és gazdag módszertanát alkalmazó, 

 a művészeti nevelés és oktatás személyiségformáló, fejlesztő hatásaira építő, 

 a sportot, versenysportot preferáló, 

 korszerű, a modern kor elvárásainak megfelelő tárgyi felszereltséggel bíró, 

 környezettudatos magatartásra, egészséges életmódra nevelő, 

 jól képzett pedagógusokat alkalmazó,  

 szakmai tudásmegosztó tevékenységet végző,  

 a fenntartható fejlődést szolgáló, 

 elsősorban a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, 

 a szülőkkel szorosan együttműködő, 

 a partneri és társadalmi elvárásoknak rugalmasan megfelelni akaró és tudó, 

 elfogadott és keresett intézmény lesz.   

 

A fentiek érdekében: 

 Megtartjuk, és lehetőség szerint folyamatosan fejlesztjük, korszerűsítjük képzési rend-

szerünket - a nyelvoktatást, az informatikaoktatást, az általános tantervű képzést, a 

művészeti nevelést. 

 A kompetencia alapú oktatásban szerzett tapasztalatainkkal, hatékonyan hozzájárulunk 

tanulóink kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, amely jó alapot szolgáltat számukra az 

élethosszig tartó tanulás megalapozásához, a sikeresebb munkaerő-piaci elhelyezke-

déshez.  

 A tanulás, a művészetek és sport területén kiváló tanulók tehetséggondozásához meg-

felelő személyi, tárgyi, szervezeti - és más intézményekkel, szervezetekkel való 

együttműködési - feltételeket teremtünk, fenntartunk. 

 Biztosítjuk a sportban tehetséges gyermekek felkutatását, és tehetségük kibontakozta-

tását. 

 Törekszünk a többlet tevékenységet végző tanulóink iskolai és iskolán kívüli kötele-

zettségeinek összehangolására. 

 Törekszünk a közoktatási rendszer vertikumában a zökkenőmentes átmenetek (óvoda-

általános iskola-középiskola) biztosítására. 

 Olyan hátránykompenzációs tevékenységet folytatunk, mellyel igyekszünk lehetővé 

tenni a szociális és kulturális hátrányokkal induló tanulók felzárkózását. Ennek érdek-

ében kiterjesztjük a kompetenciaalapú oktatás és az adaptív tanulásszervezés techniká-

ját, módszertanát és adaptálható tartalmát az intézmény tagozataira. 
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 A kialakított szervezeti kereteket folyamatosan fejlesztjük a hatékonyság és eredmé-

nyesség érdekében. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük, illetve kikérjük partnereink véleményét – és lehe-

tőség szerint beépítjük azt tevékenységünkbe. 

 Pedagógusaink szakmai tevékenységét nyomon követjük, rendszeresen értékeljük. Eh-

hez megfelelő értékelési rendszert (szempontsort, folyamatot) dolgoztunk ki, melyet 

adaptálva az egyes tagintézmények sajátosságaihoz – az intézmény minden egységé-

ben alkalmazunk.  

 Pedagógusainkat folyamatos önképzésre ösztönözzük, hogy képesek legyenek a leg-

modernebb tanulásirányítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazására, különös 

tekintettel a kompetenciaalapú és adaptív tanulásirányításra, tanulásszervezésre vala-

mint az IKT hatékony alkalmazására. 

 Szakmai fejlődésünk érdekében - melyet elsősorban a gyermekekkel való foglalkozás 

eredményességére fordítunk – minden szakmailag indokolt innovációs tevékenységet 

támogatunk.  

 Folyamatos kapcsolatot tartunk a társintézményekkel; az eddig kivívott szakmai tekin-

télyünket megőrizzük, és továbbra is szellemi műhelyként kívánjuk erősíteni ezt a 

kapcsolatrendszert és a város közoktatási rendszerét.  

 Továbbra is keressük és megragadjuk azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elő-

segíthetik az intézmény szakmai, infrastrukturális fejlesztését; a pedagógiai munka ér-

tékelését, a tanulókhoz kapcsolódó tehetség-kibontakoztató, hátránykompenzációs te-

vékenységet – az intézmény általános gyarapodását.   

 

Tevékenységünk eredményeként eszményeinkben olyan tanulói kép él, aki a közös családi és 

iskolai nevelés hatására egyesíti magában az alábbi tulajdonságok többségét: 

 

 Rendelkezik azokkal a képességekkel, kompetenciákkal, melyek képessé teszik őt ön-

álló ismeretszerzésre. Felkészül az egész életen át tartó tanulásra; rugalmasan alkal-

mazkodik a gyorsan változó társadalmi, gazdasági elvárásokhoz. 

 Önálló és közös feladatvégzésre egyaránt képes; a közösségben aktív és adaptív. 

 Reális értékítélettel, önértékeléssel, ill. önkritikával és jövőképpel rendelkezik.  

 Megfelelő konfliktus- és kríziskezelő technikákkal rendelkezik. 

 Testileg, lelkileg egészséges, ill. egészsége megőrzésére törekszik. 

 Emberi viszonyulásait tekintve toleráns, empatikus – embertársait tiszteli. 

 Társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és természeti környe-

zetben. 

 Ismeri és gyakorolja demokratikus jogait és kötelességeit. 
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 A sportoló és művészeti tevékenységet folytató tanuló képes az eredményes tanulás és 

e tevékenységei összehangolására; példaképpé válik a sportban, a tanulásban és a kö-

zösségi munkában.  

 A művészeti tevékenység és a sport hatására céltudatosabb, törekvőbb, kitartóbb. 

 A folyamatos megmérettetés hatására reális énkép, jövőkép és értékítélet jellemzi. 

 A művészeti nevelés hatására általános műveltség, kulturáltság, kritikai érzék, emoci-

onális gazdagság jellemzi. Önkifejezésre, önmegvalósításra képes - törekvő – kreatív 

személyiség. 

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes 

tanuló személyiségében. Pedagógusaink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra 

irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzék ezekkel a felsorolt személyiségjegyek-

kel, ill. minél több tulajdonság alakuljon ki egy-egy tanulóban. 

 

Célunk, hogy a formális tanulást kiegészítve, az informális és a nemformális tanulási módsze-

rek és tartalmak járuljanak hozzá a tanulók személyiségfejlesztéséhez, kompetenciafejleszté-

séhez, továbbá segítsék elő: 

·       a formális tanulás során szerzett ismeretek bővítését, 

·       új ismeretek szerzését, 

·       a megszerzett ismeretek integrálását, 

·       a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését, 

·       az élményalapú tanulás gyakorlatát, 

·       az ismeretek a tantárgyak közötti integrációját. 

Tevékenységek: Az EFOP-3.3.7-17-2017-00048 kódszámú pályázat által kifejlesztett intéz-

ményen kívüli és belüli módszerek alkalmazása. Igyekszünk minél több INFORMÁLIS TA-

NULÁSI alkalmat teremteni, melyek új ismeretek megtanulását, rögzítését, teszik lehetővé, 

nem tanórai struktúrában. Az itt megszerzett ismeretek erősíthetik, összekapcsolhatják a for-

mális tanulás során szerzett tudást. 

EFOP 3.3.5.-17-2017-000017 számú pályázat által a korszerű pedagógiai módszerek, nem 

formális és informális tanulási alkalmak felhasználása, alkalmazása a végzettség nélküli isko-

laelhagyás csökkentésére, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelésére, 

az egész életen át tartó tanulás elősegítésére, az alap- és kulcskompetenciák fejlesztésére. A 

tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezik a 

középpontba, amelynek eszközét az olyan nevelési- oktatási programok jelentik, amelyek az 

iskolai életet egészében kezelik, nem kizárólag a tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-

oktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is. 

A köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósí-

tásán keresztül érhető el, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozá-

sára, a tanulás közösségi élménnyé formálására. 

Ezen célkitűzések eléréséhez szükséges: 

- a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a szociális kompetenciák fej-

lesztését célzó tematikus programok megvalósítás, 

- az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása, 

- újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése, 

 



 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

- a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése, 

- heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív neve-

lés szakmai támogatása, 

- tanulói közösségépítés, 

- az informális és non-formális tanulási lehetőségek alkalmazása, nyitott nevelési – tanulási 

környezetben megvalósuló programok szervezése. 

 

 

3. ALAPELVEK, ÉRTÉKEK, ELVÁRÁSOK 
 

Az általános és a művészeti, mint intézmény, mint közösség - komplex hatást gyakorol az 

egyénre. Az ismeretek elsajátíttatásán túl a nevelés eszközeivel segíti a gyermekek személyi-

ségének fejlődését. 

Az egységes és következetes ráhatás feltétele, hogy pedagógusaink hasonló elveket valljanak 

és kövessenek nevelő-oktató tevékenységükben.  

 

Nevelő-oktató munkánk alapelvei: 

 

Komplexitás elve – Annak figyelembe vétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, 

társadalmi és pszichikai törvényszerűségek hatásaival kell számolni. A gyermekekre célratö-

rő, többoldalú, tervszerű hatást kell gyakorolni. A kulcskompetenciák fejlesztésében különös 

hangsúlyt kap ez az elv. 

Egyenrangúság elve – A pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés-

ben, közöttük aktív kölcsönhatás van. Nevelési hatásainkkal igyekszünk a gyermeket eljuttat-

ni az önnevelés képességének kialakulásáig.  

Az ismeretközpontúság helyett a képességfejlesztés elsődlegességének elve. A tanulás fo-

lyamatában a pedagógus nem csak az ismeret forrása, hanem az ismeretszerzés irányítója, 

szervezője. 

A gyermek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele - A gyermek fejlesztését 

mindenkor a maga fejlettségi fokához, szükségleteihez viszonyítottan kell biztosítani. Lehető-

vé kell tenni számára az önállóság, öntevékenység, önkormányzó képesség kialakítását. A 

tanítási órákon, foglalkozásokon érvényesülnie kell a differenciált tanulásszervezés elvének. 

Az egyén és közösség kölcsönös egymásra hatásának elve – A nevelés a közösségek (csa-

lád, iskola, társadalom) hatásrendszerén keresztül, a közösség és az egyén életének, céljainak, 

érdekeinek figyelembevételével, a közösség és az egyén aktív részvételével történik. A tanítá-

si órán előtérbe kerül a kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Bizalom, megértés, tisztelet, tolerancia – a tanulók személyisége iránt. A tanulók jogainak, 

emberi méltóságának tiszteletben tartása, pedagógiai tapintat irányukban. 

 

A pedagógusok, szülők, tanulók együttműködésének elve – mely szerint kölcsönösen tisz-

teletben tartják egymás jogait, kötelességeit, kompetenciáit. Kölcsönösen hozzájárulnak ah-

hoz, hogy mindenki a legjobb tudása szerint tudjon feladatainak megfelelni. 
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Igényesség, határozott követelmények – a tanulóval és önmagunkkal szemben, ugyanakkor 

a kreativitás, kezdeményező készség, önállóság bátorítása. 

Fokozatosság – a tananyag, a módszer optimális kiválasztása a különböző fejlettségű, tudás-

szintű tanulók számára, ezzel biztosítva az érthetőség és differenciálás elvének érvényesülé-

sét is. 

Rendszeresség, következetesség – A képzés teljes tartalmára és tartamára kiterjedő logikus 

áttekinthetőség, mely vonatkozik a tananyag elsajátíttatására éppúgy, mint az ellenőrzés-

értékelés vagy a felkészülés folyamatára.  

Koncentráció – A tartalomban, térben és időben összetartozó tantárgyi elemek közötti össze-

függések feltárása. A logikai, ok-okozati összefüggések és rendszerben való gondolkodás 

elemeinek kialakítása a tanulókban. 

Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve – A tanulók megfelelő motivá-

lásával és aktivizálásával, az érdeklődés felkeltésével és eredményes tanulási, önálló isme-

retszerzési módszerek elsajátíttatásával a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulásra. 

Minden tevékenységi formában, a fenti elvek mellett figyelembe kell venni az egyéni bánás-

mód, elbírálás, tolerancia, segítségnyújtás elvét, melynek célja az eredményes tanulás, 

sportolás és művészeti tevékenység összhangjának megteremtése. 

 

4. ÉRTÉKEINK    

 

 

KOMPETENCIÁK 



 

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

Nevelési program 
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Pedagógusainkkal szembeni elvárások – az alapelvek tükrében: 

 

 

Ismerjék tanítványaik személyiségét – A gyermek családi hátterét, képességeit, érdeklődé-

sét; egyéni tanulási, illetve fejlesztési szükségleteit. Igazítsák ehhez tanítási módszereiket, az 

oktatás, nevelés tartalmát. 

 

Folyamatos együttműködés a kollégákkal – a komplexitás elvének érvényesítése, a többol-

dalú hatások összehangolása érdekében. 

 

Szakmai hozzáértés, folyamatos önképzés – Az oktatás és nevelés korszerű módszereinek 

ismerete és alkalmazása a tanulás szervezésében és a személyiségfejlesztésben. 

 

Tudatosság, tervszerűség, rendszeresség – mind a saját munkájában, mind a tanulók tevé-

kenységének megszervezésében. A kompetenciamérések és egyéb a tanulók fejlődéséről ké-

pet adó felmérések tudatos felhasználása az egyén, illetve a csoport fejlesztési feladatainak 

meghatározásakor. 

 

Türelem, tolerancia, empátia és igazságosság – a gyermek és felnőtt közösség tagjaival 

szemben. Megfelelő konfliktuskezelő technikák alkalmazása az esetleges problémák megol-

dására. 

 

Kreativitás és aktivitás – Önálló kezdeményezések, jobbító szándékú ötletek vagy azok 

megvalósításában való aktív részvétel.  

 

A tanulók motiválása, érdeklődésének felkeltése és fenntartása – a tanítási órák és foglal-

kozások változatos, élményszerű, a tanuló aktív részvételére építő szervezésével, irányításá-

val; az ismeretek befogadásához, ill. a készségek, kompetenciák kialakításához szükséges 

változatos módszerek és munkaformák alkalmazásával. 
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5. AZ INTÉZMÉNY CÉLKITŰZÉSEI, FELADATOK, ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK 
 

 

1. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés területén 

Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

1. A műveltségterületek, a 

tanított tantárgyak isme-

retanyagán, az elsajátítás 

folyamatán keresztül 

azoknak a kulcskompe-

tenciáknak a megalapo-

zása illetve kialakítása, 

melyek lehetővé teszik a 

társadalmi és gazdasági 

változásokhoz való ru-

galmas alkalmazkodást 

és az egyén sorsának ön-

álló irányítását. 

   

 

 

 

 Tantárgyanként a következő kulcskom-

petenciák fejlesztésének lehetőségeit fel-

tárni, meghatározni: 

- Anyanyelvi kommunikáció 

- Idegen nyelvi kommunikáció 

- Matematikai kompetencia 

- Természettudományos kompetencia 

- Digitális kompetencia 

- Hatékony, önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

- Kezdeményező képesség és vállalko-

zói kompetencia 

- Esztétikai és művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

 

 Eredményes és hatékony tanulási mód-

szerek és technikák elsajátíttatása  

 

 Az IKT technikák elsajátíttatása. 

 

 

Konkrétan lásd: A Helyi tanterv tantár-

gyainak cél-és feladatrendszerénél. 

 A kompetenciaalapú oktatás módszerta-

nának beépítése a tanítási folyamatba 

 A kooperatív technikák alkalmazása a 

tanírási órákon 

  A személyes részvétel és tapasztalás 

lehetőségének biztosítása a tanulás fo-

lyamatában 

 Differenciált és adaptív tanulásszervezés 

 Az egyéni problémák feltárása és keze-

lése – a szükséges szakemberek bevoná-

sával 

 A tanulás tanítása; Tanulás-módszertani 

ismeretek tanítása az osztályfőnöki-, 

szakórák illetve a napközis idő kereté-

ben 

 Informatikai ismeretek tanítása, alkal-

mazása; Internet-használat 

 

 Az alap kulturtechnikák 

elsajátításának színvonala, 

az alapkészségek fejlettsége 

a mérések alapján megfele-

lő. 

 A kompetencia-mérések 

eredményei folyamatos ja-

vulást mutatnak, de leg-

alább elérik vagy megköze-

lítik az országos illetve vá-

rosi átlagot.  

 Tanulóink nagy része haté-

kony és eredményes tanulá-

si módszereket alkalmaz.  

 Az IKT ismerete és rend-

szeres használata a tanítási 

órán és tanári, tanulói felké-

szülésekben, ismeretszer-

zésben. 
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2. A továbbtanulásra, pályaválasztásra, a felnőtt lét szerepeire történő felkészítés területén 

Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

1. A helyi tanterveink isme-

retanyagának elsajátításá-

val, valamint a fejlesztési 

feladatok teljesülésével 

tanulóink megfelelnek a 

következő iskolafokozat 

bemeneti követelményei-

nek mind az általános, 

mind a művészeti képzés 

területén.  

 A helyi tantervünk tantárgyi rendszeré-

nek eredményes tanításához szükséges 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételek 

biztosítása 

 A következő iskolafokozat intézményei-

nek fejlesztési és tudásszint- követelmé-

nyeinek megismerése 

 Az eredményes továbbtanuláshoz szük-

séges kompetenciák kialakítása 

 Az intézményben megszerzett tudás érté-

kének folyamatos „szondázása” – méré-

sekkel és a tanulók versenyeztetésével 

 Kötelező és választható tanórák 

 Szakkörök, előkészítők 

 Művészeti,- és sportfoglalkozások 

 Differenciált foglalkozások 

 Egyéni fejlesztések 

 Pályázati és versenyeztetéséi lehetősé-

gek kihasználása 

  Kapcsolattartás a középfokú intézmé-

nyekkel (után-követés) 

 

 Az első helyen megjelölt 

intézménybe való bejutás 

arányai megfelelőek, évente 

javuló – de legalább stagná-

ló – tendenciát mutatnak. 

 A középiskolák visszajelzé-

sei pozitívak. 

 Növekszik, de legalább 

stagnál az érettségit adó in-

tézményekbe jelentkezők 

száma. 

 Növekszik, de legalább 

stagnál a versenyeken részt-

vevő tanulók száma, ered-

ményessége.   

 A lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók számának 

csökkenése 

2. Tanulóink egyéni képes-

ségüknek, érdeklődésük-

nek megfelelően, reálisan 

tudják megválasztani to-

vábbtanulásuk irányát. 

 A tanulók érdeklődésének, képességeinek 

minél mélyebb megismerése 

 Az egyéni érdeklődés kielégítésének és a 

képességek fejlesztésének minél több te-

ret biztosítani az intézmény keretein belül 

 Az önismeret, a céltudatos magatartás 

fejlesztése  

 Háttér és igényfeltáró vizsgálatok 

 Egyéni elbeszélgetések 

 Kapcsolattartás a szülőkkel 

 Önismereti és személyiségfejlesztő fog-

lalkozások 

 Nyílt napok, bemutatók, pályaválasztási 

börzék programjain való részvétel biz-

tosítása/szervezése 

3. Tanulóink felismerik és 

belátják a permanens ta-

nulás, a munkaerőpiachoz 

való rugalmas alkalmaz-

kodás szükségességét. 

 Az önismeret és az életpálya-tervezés 

összhangjának kialakítása 

 Tanítani, gyakorolni a krízishelyzetek, 

kudarcok megoldásának technikáit  

 A szociális és állampolgári kompetenciák 

tudatos fejlesztése 

 Esetmegbeszélések 

 Drámajátékok, szituációs gyakorlatok 

 Életpálya-tervezés- a lehetséges bukta-

tók, módosítások számbavételével 
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Pályaorientáció  
 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében 

olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 

ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését 

is. 

A digitális eszközök használatának megismerésével tanulóinknak segítünk a pályaválasztásban. 

Célunk  

- olyan széleskörű általános műveltség, digitális írástudás biztosítása, mely jó alapot ad a továbbtanuláshoz, tanulóink tudatos irányítása a digitá-

lis készségeket igénylő állások megismerése irányába, az egész életen át tartó tanulás készségének kialakítása; 

- a tanulók képessé váljanak érdeklődésüknek és egyéni adottságaiknak megfelelő foglalkozás és pálya megválasztására; 

- pályaorientációs és tanácsadási tevékenységek megerősítése, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki 

pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére;  

- a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátítása; 

- a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére; 

- a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása. 

 

Feladatok  

- olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket  

- a tanulókat meg kell ismertetni az egyes szakmákkal és azok műveléséhez szükséges képességekkel  

- a szakma és a tanuló elképzelései közötti megfeleltetés  

- az elképzelt szakmához vezető út megismertetése  

- középfokú oktatási intézményekben megszerezhető végzettségek megismertetése  

- egyes szakmák és megszerezhető végzettségek munkaerő-piaci értékének tudatosítása  

 

Színterei 

- tanítási órákon - kiemelten osztályfőnöki órán, technika, életvitel és gyakorlat órán  

- projektek, témahetek során  

- tanórán kívüli tevékenységek munkahely látogatások, klubfoglalkozások  

- pályaválasztási tanácsadás 

- szülői értekezletek 

- külső szakemberek tájékoztatói során 

- középiskolák pályaválasztási tájékoztatói, nyílt napok, előadások 
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3./1. Az oktatás, az intézmény profilját adó képzések területén (általános iskola) 

Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

1. Folyamatosan fejlődjön a 

tanulók IKT- kompeten-

ciája a korszerű oktatás 

érdekében. Az informati-

kaoktatás segítse az önál-

ló ismeretszerzést és az 

egyéni képességek diffe-

renciált fejlesztését.  

 A számítógép kezelésének megtanítá-

sa/alkalmazása minden tanuló számára. 

 Az interaktív tábla, a digitális tananyag 

használata a tanítási órákon. 

 Fejlesztő programok, ill. szoftverek be-

szerzése; ppt-k, digitális tananyagok 

összeállítása. 

 

 Belső és külső képzéseken való részvé-

tel; a tapasztalatok továbbadása. 

 Az elkészült tananyagok, feladatok ös--

szegyűjtése (feladatbank, információs 

bank). 

 Egyéni és csoportos fejlesztő foglalko-

zások szervezése, tehetséggondozás. 

 Digitális eszközök tudatos 

használata 

 IKT-komptencia fejlődése.  

 

2. Az angol és német idegen 

nyelv legalább alapszintű 

elsajátíttatása; a nyelvi 

kultúrkörhöz tartozó kul-

turális értékek és nemzeti 

hagyományok megismer-

tetése. 

 Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  

 Az idegen nyelvi kommunikációhoz 

szükséges képességek és a pozitív atti-

tűd kialakítása; mint kulcskompetencia 

fejlesztése. 

 Rendezvények szervezése 

 

 Nyelvi szaktanteremmel biztosítunk 

feltételeket az oktatáshoz 

 A felső tagozaton igény szerint nyelv-

vizsga előkészítőt szervezünk 

 Versmondó verseny, hagyományőrző 

programok szervezése.  

 Az idegen nyelvi kommu-

nikáció alkalmazása az is-

kolán kívül is. 

 Sikeres beiskolázási pro-

jekt. 

 A rendezvények látoga-

tottsága nő. 

3. A nemzetiségi német 

nyelvet tanulók a nyelv 

elsajátításával párhuza-

mosan ismerjék meg a 

nemzetiség kultúráját, 

hagyományait; törekedje-

nek legalább alapfokú 

nyelvvizsga letételére. 

Tanulóink őrizzék, illetve 

erősítsék nemzeti identi-

tásukat, nemzetiségi kö-

zösséghez való tartozásu-

kat; ismerjék és gyakorol-

ják a kisebbségi jogokat. 

 Személyi és tárgyi feltételek biztosítása  

 Az idegen nyelvi kommunikációhoz 

szükséges képességek és a pozitív atti-

tűd kialakítása; mint kulcskompetencia 

fejlesztése 

 Kapcsolattartás a városban működő ha-

gyományőrző, hagyományápoló intéz-

ményekkel, szervezetekkel, személyek-

kel 

 Rendezvények szervezése 

 Csoportbontásban, magas óraszámban 

tanítjuk a nyelvet 

 Nyelvi szaktanteremmel biztosítunk 

feltételeket az oktatáshoz. 

 Hagyományápoló tevékenységek, 

programok szervezése. 

 Évente nemzetiségi napokat (projekt-

hetet) rendezünk, a város más oktatási 

intézményeinek bevonásával 

 A felső tagozaton igény szerint nyelv-

vizsga előkészítőt szervezünk 

 

 A nyelvi kompetenciák 

fejlődése. 

 A nemzetiségi német 

nyelvi kommunikáció al-

kalmazása az iskolán kívül 

is. 

 Versenyeken való ered-

ményes szereplés. 

 Nyelvvizsgázók számának 

növekedése.  

 A nemzetiségi német 

nyelvet választó tanulók 

számának növekedése, de 

legalább stagnálása. 
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4. Átlagos vagy az alatti 

képességeket mutató ta-

nulók tanulási motiváció-

jának felkeltése, megőr-

zése – az egyéni képessé-

gek minél teljesebb ki-

bontakoztatása.  

 A szakszolgálatokkal való együttműkö-

dés 

 A fejlesztés és gyógypedagógiai rehabi-

litációt biztosító foglalkozások meg-

szervezése 

 A szükséges szakszolgálati vizsgála-

tok elvégeztetése 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése 

 Egyéni vagy kis csoportos fejlesztések 

 Differenciálás, adaptivitás 

 Csökken, de legalább 

stagnál a tanulási kudarc 

miatti pszichés és magatar-

tási problémák száma. 
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3./2. Az oktatás, az intézmény profilját adó képzések területén (művészeti iskola) 

Minden művészetoktatási tevékenység általános célja, hogy önkéntes alapon minél többen rátaláljanak azokra a tevékenységi formákra, szabadidős elfog-

laltságokra, melyek szórakoztatva tanítják, fejlesztik és sikerhez, pozitív élményekhez juttatják őket. Cél a művészetek iránti érdeklődés felkeltése, azok 

rendszeres gyakorlásához szükséges képességek kialakítása. Általános cél a műértő, a megfelelő kritikai érzékkel és értékítélettel rendelkező, igényes kö-

zönség kialakítása. A város művészeti vérkeringésében való részvétel, és ezáltal a közízlés formálása. 

Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

A művészet, a kreatív alkotó 

vagy reprodukáló tevékeny-

ség iránti érdeklődés felkel-

tése; a különböző művészeti 

ágak művelésében tehetsé-

ges gyermekek képességei-

nek feltárása, fejlesztése. Az 

esztétikai - művészeti tuda-

tosság, mint kulcskompeten-

cia fejlesztése. 

 

 Személyi és tárgyi feltételek biztosí-

tása  

 Minél több művészeti ág és azok ki-

próbálási lehetőségének biztosítása 

 A művészeti képzésbe bevont tanu-

lók létszámának emelése – akár ki-

helyezett tagozatokkal 

 A különböző művészeti ágak műve-

lése és az általános iskolai oktatás 

közötti transzferhatás kiaknázása; a 

tanulók komplex fejlesztésének ér-

dekében. 

 Művészeti csoportok működtetése 

 Versenyeztetés 

 Előadások, kiállítások, szereplési lehe-

tőségek biztosítása 

 A tanulók orientálása adottságaiknak 

megfelelő művészeti ágak, tevékeny-

ségek felé  

 

 Versenyeredmények 

 Kiállításokon, kulturális     

rendezvényeken való 

rendszeres szereplés 

 Továbbtanulási szándék a 

művészeti területeken 

1. A zeneművészeti oktatás 

célja a zenei műfajok sajá-

tosságainak, megjelenítési 

módjainak, a kiválasztott 

hangszer(ek) alkalmazásá-

nak megismertetése; Az ön-

kifejezés eszköztárának gaz-

dagítása; a zene kritikai be-

fogadására való felkészítés; 

a zenélés, mint lehetséges 

életpálya megismertetése, 

megszerettetése 

 

 A zenei műveltség megalapozása 

 A zenei képességek fejlesztése 

 A zenei írás és olvasás készségének 

megalapozása 

 A technikai készség, az improvizá-

ciós képesség és a kreatív reproduk-

ciós képesség kialakítása 

 Rendszerezett zenei ismeretek, álta-

lános zenei műveltség átadása 

 Tehetséggondozás 

 Felkészítés szakirányú továbbtanu-

lásra 

 

 Egyéni és csoportos hangszeres oktatás 

 Tehetség, adottság szerinti csoportba 

sorolás (A, B) 

 Zenekarban muzsikálás 

 A szereplés lehetőségének biztosítása 

(házi hangversenyek, kulturális esemé-

nyek stb..) 

 Versenyek szervezése, illetve verse-

nyeken való részvétel. 

 Zenei táborok szervezése. 

 Versenyeken elért ered-

mények, illetve indulók 

száma 

 A tanulói létszám növeke-

dése, de legalább stagnálá-

sa 

 A város és környékének 

zenei rendezvényein való 

megjelenés, szereplés és 

azok visszhangja 

 Az általunk szervezett ver-

senyeken résztvevők szá-

mának növekedése, de 

legalább stagnálása. 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

2. A képzőművészeti oktatás 

célja: a látás kiművelése és 

tudatosítása, a képi művelt-

ség megalapozása, a képi 

képzelet és emlékezet bőví-

tése, a vizuális gondolkodás 

és kifejezés, megjelenítés 

képességeinek fejlesztése.  

Élmények, gondolatok, ér-

zelmek vizuális kifejezési 

módjának megalapozása. 

 Megfelelő személyi és technikai hát-

tér biztosítása 

 A tanulók felkészítése a mondaniva-

lóhoz igazodó képi nyelv és techni-

ka adekvát megválasztására 

 A kézügyesség fejlesztése a tervező, 

konstruáló, anyagformáló, eszköz-

használó, tárgykészítő környezetala-

kító tevékenységek által 

  A tanulók általános műveltségének 

bővítése a műelemzési és művészet-

történeti ismeretek közvetítése által 

 Tehetséggondozás 

 Felkészítés szakirányú továbbtanu-

lásra 

 Különböző technikák megismertetése a 

rajztól a festészeten át a szobrászatig, a 

fotó és videó-technikáig – hozzájárulva 

az egyéni kifejezési eszköz megtalálá-

sához  

 Kiállítások, tárlatok, alkotótáborok 

szervezése 

 Részvétel pályázatokon, versenyeken  

 

 Pályázatokon, versenye-

ken, kiállításokon szereplő 

munkák számának növe-

kedése 

 A képzőművészeti tanszak 

tanulói létszámának növe-

kedése, de legalább stag-

nálása 

 Az általunk meghirdetett 

pályázatokon, versenye-

ken résztvevők számának 

növekedése  

 A versenyeken elért ered-

mények  

 

3. A dráma tanszak működte-

tésének célja a gyermekek 

játékigényének, szereplési 

vágyának kielégítése, kom-

munikációs képességeik fej-

lesztése; értékorientált kö-

zösségfejlesztés a dráma 

eszközeivel.  A színjáték, 

mint művészi kifejezési for-

ma megismertetése. 

 Az érzelmi kompetencia elemeinek 

(pozitív beállítódás, egymásra figye-

lés, együttműködési készség, tole-

rancia, türelem) kialakítása. 

 A drámacsoporthoz igazított, a sze-

mélyiségformálást elősegítő tevé-

kenységek szervezése és produkciók 

összeállítása 

 A tanulók általános műveltségének 

bővítése a műelemzési és művészet-

történeti ismeretek közvetítése által 

 Tehetséggondozás 

 Felkészítés szakirányú továbbtanu-

lásra 

 

  Képességfejlesztő gyakorlatok és imp-

rovizációs feladatok 

 Alapvető színpadtechnikai eljárások 

 Szereplési lehetőségek megteremtése 

és kihasználása annak érdekében, hogy 

a gyerekek tudják másokhoz mérni 

produkciójukat, lássanak mintákat. 

 Részvétel versenyeken, színjátszó-

találkozókon 

 Művészeti táborok szervezése 

 A jelentkező tanulók szá-

mának növekedése, de 

legalább stagnálása 

 A versenyeken elért ered-

mények  

 A város kulturális életében 

betöltött szerep és annak 

visszajelzései 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

4. A modern – és társastánc 

oktatás célja a fizikai álló-

képesség, az ügyesség, a 

ritmusérzék, tér-és formaér-

zék, a mozgáskultúra fejlesz-

tése. Társas tevékenység lé-

vén a kapcsolattartás, 

együttműködés, alkalmaz-

kodás képességének fejlesz-

tése. 

 Az oktatás színvonala, légköre olyan 

legyen, hogy a tánc örömöt jelent-

sen, jól motivált tevékenység le-

gyen; érzelmi hatása segítse a meg-

tanulás folyamatát. 

 A gyerekek tanulják meg a mozgás 

és a zene összhangjának művészi 

eszközökkel való kifejezését.  

 

 A technikai elemek kellő szintű alapo-

zása, begyakorlása   

 A koreográfiák kialakításában kreatív, 

kooperatív együttműködés vagy szük-

ség szerinti „alázat”. 

 Az egyéni teljesítmény, produktum tö-

kéletesítése – a közös alkotás sikeres-

sége érdekében 

 Versenyeken, művészeti előadásokon, 

kulturális rendezvényeken való rend-

szeres szereplés  

 

 A táncoktatásban résztve-

vők száma nő vagy leg-

alább stagnál 

 Versenyeredmények 

 A fellépésekről, illetve 

azok színvonaláról kapott 

reflektálások, vélemények.  
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4. A tehetséggondozás és hátránykompenzálás területén 

Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

1. A tanulók adottságainak, 

képességeinek azonosítá-

sa, gondozása és kibonta-

koztatása nyolc területen 

(nyelvi-verbális, matema-

tikai-logikai, téri-vizuális, 

mozgásos, zenei, termé-

szeti, intraperszonális, in-

terperszonális). Tanulási, 

továbbtanulási esély növe-

lése.   

 A tehetség azonosítása, feltérképezése 

felismerése  

 A tehetséggondozáshoz szükséges sze-

mélyi, tárgyi és egyéb környezeti feltéte-

lek biztosítása 

 A tanítás tartalmának, módszertanának 

adaptív megválasztása; személyre sza-

bott differenciálás, kooperatív techni-

kák, drámapedagógia, Howard Gardner 

elméletének alkalmazása a tanítási órá-

kon és egyéb foglalkozásokon 

 A tanulók pozitív énképének, önismere-

tének alakítása, személyiségfejlesztés. 

 A tehetségek menedzselése 

 Személyes és szociális kompetenciák, 

illetve a gondolkodási képességek fej-

lesztése. 

 A tanulók képességeinek feltárása kü-

lönféle módszerekkel, eszközökkel (pl. 

megfigyelés, vizsgálat, szakvélemény, 

tehetségtérkép stb.) 

 Választható tanórán belüli és tanórán 

kívüli képzések, lehetőségek (nyelv, in-

formatika, sport, művészet, stb.) 

 Kapcsolatok, külső lehetőségek (pl. 

sportegyesületek, külföldi kapcsolatok 

stb.) 

 A tehetségek menedzselése; a sikerél-

ményhez jutás feltételeinek megteremté-

se (versenyeztetés, szerepeltetés, kiállí-

táson való részvétel stb.)  

 Pedagógiai technikák, módszerek 

 A versenyeken szereplők 

számának és eredményeik-

nek pozitív változása 

 A partneri elégedettségi 

vizsgálatok alkalmával a 

szülők és gyermekek pozitív 

visszajelzéseinek száma, 

aránya növekszik 

 Javul a tanulók egymáshoz 

való viszonyulása (elfoga-

dás, értékelés) 

 Szociális probléma miatt 

tanuló nem marad ki a szá-

mára szükséges képesség-

fejlesztő foglalkozásokról, 

művészeti órákról és sport-

tevékenységből.  

 A tanulók sikerélménye, 

motiváltsága, önbizalma 

növekszik 

 A lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók számának 

csökkenése 

2.       A családi eredetű szoci-

ális hátrányok csökken-

tése a tanulásban és az 

egyéb képességek ki-

bontakoztatásában.   

 A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

egyéni képességeinek feltérképezése 

 A szükséges személyi, tárgyi, tanulás-

szervezési lehetőségek biztosítása 

 A szociálisan hátrányos helyzetű, tehet-

séges tanulók anyagi megsegítése 

 Az egyéni képességek feltérképezése, a 

személyre szóló vagy differenciált fej-

lesztés, illetve tehetséggondozás az elő-

zőekben leírt módon történik. 

 Az anyagi támogatás biztosításához pá-

lyázatok írásával, segélyek kérésével, il-

letve javaslatával, alapítványi támogatá-

sokkal és egyéb szponzori tevékenység-

gel járulunk hozzá. 
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5. A személyiségfejlesztés, a szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése területén 

Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

1. Reális énképpel, önérté-

keléssel rendelkező és 

ennek függvényében 

önmagának reális célt ki-

tűzni tudó gyermekek 

nevelése.  

 Drámapedagógiai módszerek és önisme-

reti foglalkozások szervezése osztályfő-

nöki és egyéb tanítási órákon. 

 Külső szakemberek bevonása (pszicho-

lógus, mentálhigiénikus, szociális mun-

kás, védőnő, tehetségfejlesztő) 

 

 Az önellenőrzés, önértékelés gyakorla-

tának alkalmazása a tanulók saját telje-

sítményének megítélésében 

 Előadások, önismereti „tréningek” szer-

vezése 

 A magukat rendszeresen megmérettetés-

nek kitevő (versenyző, szereplő) tanulók 

siker- és kudarctűrő képességének fej-

lesztése 

 A sikeres, sikerorientált 

tanulók számának növeke-

dése 

 A tanulási sikertelenség 

okozta magatartási devian-

ciák csökkenése, illetve 

stagnálása 

 

2. Megtalálni minden 

gyermek személyes érté-

keit.  Megtalálni azt vagy 

azokat a területeket, ahol 

sikerélményhez juttathat-

juk, sikeressé tehetjük, 

képességei maximumát 

nyújthatja. 

 Közvetlen személyes kapcsolat kialakí-

tása a tanulókkal 

 A személyes kompetenciák és érdeklő-

dés feltérképezése megfigyeléssel, méré-

sekkel,  saját egyedi eszközökkel 

 Differenciált személyiségfejlesztés al-

kalmazása az egyéni adottságok figye-

lembevételével 

 Olyan szabadon választható tanórai és 

tanórán kívüli tevékenységek kínálata, 

melyben a tanuló kiteljesítheti képessé-

geit, érdeklődését.  

      Pl. sport, művészeti tevékenység 

 Ösztönző, jutalmazási rendszer alkalma-

zása 

 Nő, de legalábbis stagnál a 

valamely területen kimagas-

ló teljesítményt nyújtó tanu-

lók száma  

 A kudarctűrő képesség nö-

vekszik a tanulókban a más 

területeken megélt sikerek 

hatására. 

3. A beilleszkedés, az 

együttműködés és egyéni 

érdekérvényesítés vala-

mint a kommunikáció 

képességének kialakulá-

sa, fejlődése. 

 A kooperatív tanulás, mint módszer, 

kapjon egyre nagyobb teret a tanítási 

órákon 

 A tanulók gyakorolják demokratikus 

jogaikat  

 A konfliktuskezelés technikáinak meg-

tanítása. 

 Páros és csoportmunkák, kooperatív 

technikák alkalmazása a tanítási órákon 

 A vita és a véleménynyilvánítás techni-

káinak gyakoroltatása 

 DÖK működtetése 

 Az egyes közösségekben 

érezhetően szélesednek a 

kapcsolatok, melyet szoci-

ometriai vizsgálatok igazol-

nak. 

 Diákjogok gyakorlása 

4. A másság elfogadása; 

tolerancia, megértés, em-

pátia képességének ki-

alakulása a tanulókban. 

 A személyiségi jogok tiszteletben tartá-

sával az egyéni motívumok feltárása 

 Családlátogatás; szülőkkel való együtt-

működés 

 Szakszolgálatoktól kért szakvélemény 

 Csökken a konfliktusok 

száma 

 

 

 

 



 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

6. Az egészséges életmód, a testi, lelki egészség fejlesztésének területén 

Cél Feladat Eszköz Sikerkritérium 

1. Az egészséges életmód 

megismertetése; a pozitív 

beállítódások, magatartá-

sok és szokások kialakulá-

sának elősegítése. 

 A prevenció kiterjesztése a szülők és 

tanulók körében 

 A káros szenvedélyek kialakulásának 

megelőzése 

 A sérült, ill. fogyatékos emberek iránti 

segítő, ill. elfogadó magatartás kialakí-

tása. 

 A testi egészséget szolgáló mozgásos 

tevékenységek népszerűsítése; minél 

több tanuló bevonása 

  

 Életviteli ismeretek tanítása 

 Rendezvények, felvilágosító, ismeretter-

jesztő előadások 

 A védőnő, iskolaorvos által tartott elő-

adások, felvilágosító foglalkozások 

 Életviteli és gyakorlati ismeretek tanítá-

sa 

 

 Az ismeretek belsővé válá-

sa  

 Pozitív minta követése 

 Negatív hatások, befolyá-

sok elutasítása 

 

2. Az érzelmi intelligencia 

illetve a személyek közötti 

kapcsolatépítés képességé-

nek fejlesztése 

 

 Önismeret, önbizalom, motiváció 

fejlesztése 

 Önuralom, empátia kialakítása és 

fejlesztése 

 A kommunikáció formáit tanítsuk, 

gyakoroltassuk 

 Teret adunk a gyerekek kezdemé-

nyezőkészségének 

 Önismereti tréningek 

 Kooperatív tanulás 

 Sok közös játék 

 Versenyek 

 Csoportmunka 

 Csoportos művészeti alkotások 

 Szituációs játékok 

 A kulturált kommunikáció gyakorol-

tatása 

 Általánossá válik a tanórá-

kon a kooperatív tanulás. 

 A neveltségi szint pozitív 

irányú változása. (vizsgála-

tok) 

 Innovatív, új pedagógiai 

módszerek alkalmazása a 

tanórákon. 
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7. Az intézmény szervezeti és technikai működése területén 

Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

1. Az eredményes működés 

személyi és tárgyi fel-

tételeinek folyamatos, 

zavartalan, megfelelő 

színvonalú biztosítása.  

 

 A szükséges – esetleg még hiányzó - 

pedagógus szakképesítések megszerzése 

 A hiányzó feltételrendszer folyamatos 

pótlása, korszerűsítése 

 Az új szervezeti forma működtetésének 

optimalizálása; a feladatok megosztása, 

delegálása  

 Iskolaszék, Szülői Szervezet működteté-

se 

 A középvezetők feladatainak, felelőssé-

gének, szerepének megerősítése, mun-

kaközösségek működtetése 

 

 A pedagógus továbbképzési rendszer 

lehetőségeinek kihasználása 

 A kötelező taneszköz-jegyzék szerinti 

beszerzések ütemezése a fenntartóval 

történő egyeztetéssel 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísé-

rése, lehetőség szerint adott pályázatra 

létrehozott team működése 

 Szponzorok, szülői támogatás igénybe-

vétele 

 A működéshez szükséges 

alapvető erőforrások folya-

matosan és megfelelő szín-

vonalon rendelkezésre áll-

nak. 

 Sikeres pályázatokkal is 

forrásokat teremtünk a fej-

lesztésre. 

2. Multiplikátori feladatokat 

ellátása, melyek során 

pedagógusaink a meg-

szerzett tudásukat, szak-

mai tapasztalataikat to-

vábbadhatják; ezáltal 

szakmai sikerhez, elisme-

réshez juthatnak és erő-

síthetik iskolánk hírne-

vét; a szakmai sikerét. 

 

 A megszerzett szakmai tekintély, a 

szakmai szellemi műhely, mint rang, 

megőrzése, továbbfejlesztése 

 Multiplikátori feladatok ellátása szakmai 

fejlesztések tapasztalatainak továbbadá-

sával 

 Az intézményi PR-tevékenység erősítése 

az új szolgáltatások átvitele a köztudatba  

 Előadások, konferenciák, képzések szer-

vezése 

 Referátumok tartása szakmai rendezvé-

nyeken 

 Bemutatóórák tartása 

 Bázisintézményi feladatok ellátása – 

előadások, bemutató órák tartása 

 

 A partnerek pozitív vissza-

jelzései 

 Szakmai hírnév és elismert-

ség 

 Nő vagy legalábbis stagnál 

az iskola keresettsége, tanu-

lói létszáma 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz Sikerkritérium 

3. A művészeti iskola tan-

szakai a szakmai önálló-

ság mellett működjenek 

együtt; szolgálják az in-

tézmény stabilitását, fej-

lődését. 

 A különböző művészeti ágak kapcsoló-

dási pontjainak, együttműködési lehető-

ségeinek megtalálása 

 

 Közös programok – előadások, kiállítá-

sok, táborok – szervezése, ahol egymás 

tevékenységeit segítik, kiegészítik az 

egyes művészeti ágat művelők.  

 A partnerek pozitív vissza-

jelzései 

 Szakmai hírnév és elismert-

ség 

 Nő vagy legalábbis stagnál 

az iskola keresettsége, mű-

vészeti tagozaton a tanulói 

létszám 

 

4. A pedagógusok munká-

jának hatékonysága, 

eredményessége, színvo-

nala emelkedjék; igazod-

jon a társadalmi elvárá-

sokhoz 

 Folyamatos önképzés, tájékozódás a 

szakirodalomban 

 A módszertani kultúra folyamatos fej-

lesztése  

 A pedagógus értékelés működtetése 

 A szükséges szakirodalomhoz való hoz-

zájutás biztosítása a könyvtári állomány 

karbantartásával 

 Számítógép-és internet-használat korlát-

lan biztosítása az intézményben 

 

 A tanulók teljesítménye az 

országos kompetenciaméré-

sen javuló tendenciát mu-

tatnak; megközelítik, meg-

haladják az országos átlagot 

 Pozitív visszajelzések a 

tanulóktól és a szülőktől 

 A lemorzsolódással veszé-

lyeztetett tanulók számának 

csökkenése 

5. Kulturált és biztonságos 

iskolai környezet kialakí-

tása 

 Az intézmény épületeinek biztonságos 

megközelíthetőségének biztosítása  

 A tantermek, folyosók, mellékhelyiségek 

tisztántartása, ill. esztétikus berendezése 

A tanulói felelősségvállalás tudatosítása, 

erősítése 

 

 Együttműködés a fenntartóval, közleke-

désrendészettel 

 A tantermi berendezések folyamatos 

karbantartása; szükségszerinti cseréje 

 Házirend tanévenkénti felülvizsgálata, 

betartatása 

 A kialakított rend megőrzé-

se 

 A rongálások számának 

csökkenése 

 Pozitív visszajelzések 
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6. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 
 

A társadalmi változások, a családok életében történt átalakulások, az iskolának - mint 

a szocializáció egyik legfontosabb színterének – a személyiségformálásban betöltött szerepét 

alapvetően megváltoztatta, kibővítette.  

Az egzisztenciális hajsza egyre inkább beszűkítette a családi nevelés idejét, hatékonyságát, 

területeit. Az iskolai személyiségformálásnak új feladatai születtek, melyekkel intézményesen 

próbáljuk megoldani azokat a nevelési, személyiségfejlesztési feladatokat, melyeket évekkel 

ezelőtt a családok oldottak meg.  

 

A személyiség az egyén lelki életének sajátossága. A személyiség azonban nemcsak mentá-

lis, hanem egyéb, a személy önmagához és a környezetéhez való viszonyát is jellemzi.  

 

Célunk: 

A tanulók személyiségének komplex fejlesztése, mivel külső és belső tényezők (tulajdonsá-

gok) összessége adja a teljes személyiséget.  

Személyiségfejlesztő tevékenységünknek minden életkorban a következő területeket kell 

megcéloznia: 

 szocializáció, kapcsolatteremtés 

 reális értékelés, önértékelés 

 teljesítményen keresztüli fejlesztés 

A fejlesztésben olyan külső és belső hatásokat kell biztosítani, melyek a személyiség pozitív 

változásait idézik elő, a pozitív személyiségjegyeket erősítik.  

 

A cél elérése érdekében fontos… 

…az iskola részéről …hogy a gyermek ...hogy a szülő 

a nyugodt, kiegyensúlyozott, 

őszinte, megértő légkör, mely a 

következőkben nyilvánul meg: 

 a pedagógusok elfogadó, 

segítő attitűdje, 

 a tanár-diák viszony em-

beriessége, 

 a diákok jogainak, igé-

nyeinek, szükségleteinek 

széleskörű figyelembevé-

tele, kielégítése 

 ismerje a legfontosabb 

motivációs tényezőket 

(szükséglet, érdek, lelki-

ismeret), 

 legyen kellően motivált, 

 legyen világos képe sze-

repeiről, hovatartozásáról, 

 tudatosítsa másokhoz való 

viszonyát, felelősségét 

 egészséges énképet for-

máljon önmagáról 

 ismerje gyermeke ké-

pességeit és személyi-

ségét 

 reálisan értékelje gyer-

meke teljesítményét és 

az elé állítható köve-

telményeket 

 partnerként működjön 

együtt a pedagógussal 

 hasonló értékeket köz-

vetítsen, mint az iskola. 

 

 

Az iskolai légkör megőrzése, javítása érdekében:  

 Szorgalmazzuk a szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeinek bővítését. Ennek célja 

a jobb megismerés, a problémák gyökerének alaposabb ismerete, a nevelés és az érték-

rendek összehangolása.  
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 Teret adunk a diákok közösségszervező, jogérvényesítő tevékenységének, támogatjuk 

a DÖK munkáját.  

 Lehetőséget biztosítunk közösségépítő, szabadidős, kötetlen foglalkozások szervezésé-

re, ahol a tanár-diák viszony és a gyerekek közötti kapcsolatok más aspektus szerint 

szerveződhetnek. 

 A nevelés során olyan probléma-megoldási, konfliktuskezelési eljárásokat alkalma-

zunk, amelyek kapcsán a gyermek elsősorban a segítőszándékot tapasztalja meg.  

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatatok: 

 A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése 

 Ön-és társismeret fejlesztése az önértékelés és csoportértékelés folyamatos alkalmazá-

sával 

 A tolerancia és a másság elfogadásának fejlesztése, a kooperációra való tanulói szere-

pek alkalmazásával 

 

Mivel az egész iskolai tevékenységrendszer a személyiségfejlesztést szolgálja, a legfőbb cé-

lokat kiemelve, a személyiségfejlesztés érdekében a következő eljárásokat, lehetőségeket 

biztosítjuk intézményünkben: 

 

 

1. Az életkori sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek tanulóink képességei 

Ennek érdekében:  

 Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, érdeklődési területeiket a tanulásszer-

vezésnél, a napi- és a heti rend kialakításánál.  

 Differenciált tanulásszervezéssel és feladatkijelöléssel alkalmazkodunk a tanulók 

egyéni szükségleteihez. 

 Külön hangsúlyt fektetünk a szabadidős tevékenységekre, a pihenés és a kikapcsoló-

dás lehetőségeinek megteremtésére. 

 

2. Az egyéni képességek kibontakoztatása, a tehetséggondozás, a szociokulturális hátrányok 

csökkentése 

Ennek érdekében:  

 Egyéni és csoportos tehetséggondozó tevékenységeket (tehetségazonosítás, -

kibontakoztatás) szervezünk és végzünk. 

 Hatékony tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel juttatjuk el tanulóinkat alapve-

tő képességeik olyan fejlődési fokára, amely lehetővé teszi számukra a továbbhaladást. 

 Osztályszinten a tehetséges tanulók többoldalú személyiségfejlesztése érdekében al-

kalmazzuk a kooperatív csoportmunkát, ill. azon belül is az egyéni képességeket fi-

gyelembe vevő differenciált képességfejlesztést. 

 A művészeti nevelés területén nagy gondot fordítunk a tanulók egyéniségének megis-

merésére, hogy az önkifejezés művészi útját adekvát módon tudja megválasztani. 

 A tanár-diák viszony közvetlensége, őszintesége, nyíltsága, a pedagógus példamutatá-

sa az alapja a fejlesztésnek. 
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 Az iskola tárgyi felszereltségével, eszközellátottságával, pedagógusaink felkészültsé-

gével a lehetőséghez mérten igyekszünk csökkenteni a szociális hátrányokból adódó 

hiányosságokat, esélyt teremteni a felzárkózásra.  

 Az egyéni haladást illetve az egyénre szabott tanulási módszereket a pedagógusok te-

hetséggondozással, korrepetálással, fejlesztőfoglalkozásokkal, adaptív tanulásszerve-

zéssel biztosítják. 

 A csoportbontás, differenciálás, individualizált feladattervezés szintén az egyéni ké-

pességek kibontakoztatását segítik. 

 Széleskörű képzési és szakköri kínálattal tesszük lehetővé a kognitív képességek fej-

lődésén kívül egyéb képességek kibontakozását és ezáltal a gyermek sikerélményhez 

jutását. (művészet, sport, nyelv, informatika) 

 A szabadidőben olyan szervezett kulturális programokon vesznek részt tanulóink, me-

lyekre családi lehetőségeik nem mindenkinek adnak módot. 

 

 

3. Tudásra, önművelésre való törekvés, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása 

 

Ennek érdekében: 

 A tanulási, tanítási folyamatban megtanítjuk azokat az ismereteket, kialakítjuk azokat 

a képességeket, amelyeket tanulóink a legkülönbözőbb tevékenységi formákban al-

kalmazni fognak. 

 Az önművelés, önkifejezés és kulturált szabadidő-eltöltés lehetőségét teremtjük meg a 

művészeti oktatással. 

 A művészeti nevelés folyamatában, a gyermekekben tudatosítjuk a folyamatos gyakor-

lás, szinten tartás szükségességét. 

 Tapasztalati úton – mind a közismereti, mind a művészeti nevelésben-oktatásban - tu-

datosítjuk a tanulókban az elsajátított ismeretek egymásra építhetőségét; az interpretá-

ciókon és az önálló alkotásokon keresztül 

 Az önművelés igényét keltjük fel a könyvtárhasználati és informatikai ismeretek taní-

tásával, a művészeti neveléssel, a nívós szabadidős programokkal. 

 Kialakítjuk, megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás képességét, igényét és az ehhez 

szükséges kompetenciákat. 

 A mindenkori igényeknek megfelelően szervezzük a szakköröket, sportköröket, sza-

badidős tevékenységeket. 

 Az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz szükséges technikákat „A tanulás tanítása” 

segíti. 

 

4. Diákjaink törekedjenek önismeretre, reális énkép kialakítására 

 

Ennek érdekében: 

 Önismereti tréningek, személyiségfejlesztő csoportos foglalkozások zajlanak az osz-

tályfőnöki órák keretében az osztályfőnök és az iskolában dolgozó szociális munkások 

közreműködésével. 
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 Lehetőséget adunk tanulóinknak arra, hogy egyéni értékeiket felfedezzék, azt szemé-

lyiségük fejlesztésére kiaknázzák. Ezt a célt szolgálja az iskola sokféle képzési és vá-

lasztható tevékenységi formája. 

 Felhasználjuk a személyiség fejlesztésére a közösség formáló erejét is – egymás csele-

kedeteiről, teljesítményéről nyílt, őszinte véleménymondással. Ehhez megtanítjuk a 

véleménynyilvánítás és kommunikáció megfelelő formáit. 

 A művészeti nevelés alapfeladata a műelemzés, kritika érzék fejlesztése – melyet 

egymás munkáinak őszinte elemzésével, bírálatával gyakorolnak a növendékek. Ebben 

megfelelő mintát a tanár mutat. 

 

5. Tanulóink tartsák be az alapvető erkölcsi normákat, az együttélés szabályait 

Ehhez: 

 Módot adunk rá, hogy a kisebb (osztály) és nagyobb (iskola) közösség szabályait rész-

ben közösen alakítsuk ki. (pl. a DÖK javaslatot tehet a házirendben megfogalmazandó 

szabályokra.) 

 A példaképként követhető diákokat ünnepélyes keretek között erkölcsi elismerésben 

részesítjük. (Iskolagyűlésen, ünnepélyek alkalmával kapják meg igazgatói dicséretü-

ket.) 

 A kívánatos magatartásformák kialakítását a drámapedagógia eszközeinek meggyöke-

reztetésével is szeretnénk megvalósítani. 

 A különböző sport és művészeti csoportokban – főként ahol az egyéni teljesítmények 

integrálódnak a közösségi teljesítménybe (tánc, dráma, sport) – különös hangsúlyt kap 

a közösségi nevelés, mások személyének és munkájának tisztelete és az alkalmazko-

dás.  

 Az etika, mint tantárgy, beépül helyi tantervünkbe és életszerű helyzetekben, dráma-

pedagógiai eszközökkel alakítjuk, erősítjük tanulóink erkölcsi érzékét, erkölcsi tulaj-

donságait. A törvényi előírásoknak megfelelően a különböző felekezetekkel együtt-

működve lehetőséget biztosítunk a hit-és erkölcstan oktatáson való részvételre is. 

 

6. Az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás iránti igény kialakítása 

Ennek érdekében: 

 Minden tanulónk számára biztosítjuk a mindennapos testmozgás lehetőségét. 

 A tárgyi környezet esztétikáját, az egészségre káros hatások kiküszöbölését igyek-

szünk biztosítani. 

 Támogatást nyújtunk tanulóinknak a káros függőséghez vezető szokások megelőzésé-

ben. Ehhez prevenciós programokat szervezünk a védőnő, az iskolaorvos és a rendőr-

ség és civil szervezetek segítségével. 

 A testi, fizikai egészség mellett a mentális egészség kialakítására, megőrzésére törek-

szünk a tanulási, sportolási, művészeti sikeresség lehetőségeinek biztosítása által. 

 Családos kirándulások, programok szervezését kezdeményezzük.  

 Bővebben lásd az Egészségnevelési programban! 
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7. Különböző nemzetiségi népcsoporthoz tartozó tanulók identitásának megőrzése, erősítése  

 

A személyiség legfontosabb eleme az identitás, önmaga elfogadása. Ezáltal lesz képes mások 

elfogadására is. 

Ezért: 

 A német nemzetiségi nyelvoktatás keretében nagy hangsúlyt kap a hagyományápolás, 

kapcsolaterősítés a nyelvi környezettel valamint a kisebbségi jogok ismerete és gya-

korlása. 

 A különböző nemzetiségek, etnikumok kultúrájának, értékeinek, szokásainak megis-

mertetésével megtanítjuk elfogadni, értékelni a másságot. 

 Toleranciára, megértésre, empátiára nevelünk az együttélési normák kialakítása kap-

csán. 

 A művészeti nevelésben is hangsúlyt kapnak a nemzeti sajátosságok. 

 Ezt a célt szolgálja a német népismeret illetve a hon-és népismeret tantárgy is. 

 

 

Összefoglalva: 

 

A személyiségfejlődés alappillére a személyes fizikai és mentálhigiénés egészség.  

Ennek érdekében fejlesztjük: 

 a másokra figyelés képességét, 

 a pozitív attitűdöket mások iránt (elfogadás) 

 a reális önismeretet és önértékelést, 

 empátiás készséget, 

 az egészséges önérvényesítés, 

 a cselekvéskoordinálásnak és kontrollálásának képességét, 

 a toleranciát, 

 az identitást,  

 a szabad, kulturált véleménynyilvánítást. 

 

Nevelési rendszerünkben biztosítjuk tanulóink autonómiáját. Lehetővé tesszük számukra a 

legkülönbözőbb igényeik és szükségleteik kifejezését, a tapasztalatszerzést, a társas kapcsola-

tok megélését olyan tevékenységek során, amelyekben folyamatos visszajelzést kapnak cse-

lekvéseikről, magatartásukról, teljesítményükről. 

 

A személyiségfejlesztés feladatainak meg kell jelennie minden pedagógus ismeretközlő, neve-

lő tevékenységében, igazodva az éppen adott tanulócsoporthoz, az érintett tanulók életkorá-

hoz, személyiségéhez, felkészültségéhez.  

 

 Pedagógia meggyőződésünkből fakadó értékelési rendszerünkben kiemelt szempont a 

tanuló önmagához képest elért teljesítménye a személyiségfejlődés bármely területén. 
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7. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
Az iskola a társadalom önálló egysége, melyben a tanulók élnek és tevékenykednek.  

Mivel társadalmi egység, ezért nagymértékben tükrözi a társadalmi állapotokat is – mind szo-

ciális, kulturális, mentális és más egyéb, az embert jellemző területeken.  

A közösségi nevelés lehetőségei és feladatai bővülnek a kompetenciaalapú oktatás módszere-

inek használatával: a hagyományos osztályközösség mellett fontos szerepet töltenek be a kü-

lönböző módon szerveződő kiscsoportok, illetve a párok. Az együttműködés, a csoportban 

való dolgozás nem minden tanuló számára elfogadott és preferált tanulásszervezési eljárás.  

A versenyhez, az egyéni teljesítmények elsődlegességéhez szokott tanulóknak meg kell tanul-

niuk másokhoz alkalmazkodni, mások tanulási tempóját elfogadni. Tudomásul kell venniük, 

hogy a közösség sikere függ az egyén teljesítményétől és felelősségétől, de az egyén erőfeszí-

tései hozzájárulnak mások eredményeihez, sikereihez.  

A kooperatív csoportmunka így az oktatás során nemcsak egy tanulásszervezési eljárás, ha-

nem a személyiség-és a közösségfejlesztés egy fontos eszköze és színtere is.  

Különösen fontos és sok lehetőség nyílik a sport-és szakköri foglalkozásokon, a művészeti 

csoportokban a közösségformálásra. Ügyelnünk kell rá, hogy a gyermek megtalálja az általá-

nos iskolai, a művészeti és a sportközösségekhez való tartozás egyensúlyát. 

A művészeti csoportok (zenekarok, táncosok, dráma tagozatosok) közösségfejlesztő hatása 

azáltal hat, hogy az együttesen végzett munkába a gyermek egyéni teljesítménye integrálódik, 

s így nem csak szuverén önmagát, hanem mint közösségi tagot is értékeli önmagát. 

 

A közösségfejlesztés célja: 

 a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése 

 az együttélés, az együttműködés formáinak, lehetőségeinek megteremtése, ill. megta-

pasztalása, 

 felelős részvétel különböző közösségek életében, 

 az egyéni és közösségi érdek összehangolásának megtanulása, 

 az érdekérvényesítés és a demokratikus jogok gyakorlásához szükséges lehetőségek 

biztosítása.  

 A gyermek önmaga munkája, teljesítménye iránti felelősségének kialakítása, erősítése. 

 

Feladataink:  

A nevelőtestület feladata, hogy az iskolába kerülő gyermek számára olyan ráhatásokat, olyan 

körülményeket biztosítson, ahol a fokozatosságot betartva: 

 A gyermeket bevezetheti a „társadalmi”, közösségi életbe. 

 Alkalmat, lehetőséget ad a közösséggé szerveződés folyamatának megélésére, megta-

pasztalására. 

 Segíti a gyermeket abban, hogy a közösségen belül megtalálja az alkalmazkodás olyan 

formáit, amellyel saját személyisége és a közösség is egyaránt fejlődik. 

 Megtanulja a társas érintkezés, kapcsolattartás, kommunikáció szabályait. 

 Felelősséget érez a társsal szemben, aktívan részt vesz a csoport munkájában.    

 Megtanulja az önérvényesítő és jogvédő technikák alapjait. 

 Megtanulja elfogadni a másságot; mások értékeit és tolerálni hibáit. 
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 Megtanulja reálisan értékelni önmagát és másokat. 

 A problémamegoldásnak és konfliktuskezelésnek a módszereiből is elsajátít néhány 

fontos elemet.  

 Megismeri a közös munka és szórakozás örömeit, élményeit. 

 Ismeretei bővülésével tágul a közösségtudata abban az értelemben, hogy nemcsak a 

családhoz, osztályközösséghez, hanem az iskolához, városhoz, országhoz való kötődé-

se is szilárdabbá válik. Kialakul nemzeti és európai azonosságtudata. 

 

Tevékenységi formák, eljárások: 

 Az osztályok, művészeti csoportok, sportcsapatok tagjaiból az évek folyamán válik 

igazi közösség, amikor már szorosabb kötelékek, közös élmények, vagy együtt megélt 

és legyőzött nehézségek kovácsolják össze a tagokat. A közösség alakításában rendkí-

vül nagy szerepe van a pedagógusoknak és a szülőknek. Tapasztalat, hogy azok a kö-

zösségek működnek hatékonyabban, ahol a szülők is jobban bevonhatók az iskola bel-

ső életébe. Ehhez jó alkalmak az osztályok rendszeres rendezvényei: teadélután, név-

nap és születésnap köszöntések, jeles ünnepek közös megünneplése időnként a szü-

lőkkel együtt, osztálykirándulás, családos kirándulások. 

 A tanulók önértékelését, önismeretét segíti elő, hogy megfelelő formában véleményt 

mondhat saját és társai munkájáról, viselkedéséről, teljesítményéről.  

 A művészeti csoportok (zenekarok, együttesek, tánc és drámacsoportok) a közös pro-

duktum létrehozás kapcsán érnek közösséggé. A csoportot vezető tanár átsegíti a 

gyermekeket a rivalizálás, egymás munkájának bírálása vagy éppen a siker kapcsán 

kialakult érzelmi, önértékelési nehézségeken. 

 A művészeti tanárok nyíltan, őszintén, de kellő tapintattal és emberséggel irányítják 

tanítványaikat a „művészi” pályán, ügyelve a kellő motivációra és realitásra. 

 A művészeti tevékenységet folytató gyermekek munkáját rendszeres előadások, bemu-

tatók kiállítások, hangversenyek keretében az iskola tanulói és mások is megismerhe-

tik. Így erősítik az iskolai közösségi élményt és a szélesebb pátriához való tartozás ér-

zését. 

 Az iskola színeiben való részvétel rendezvényeken, versenyeken – a személyes siker-

élményen túl – a nagyobb közösséghez tartozás élményét és felelősségét nyújtja a ta-

nulónak.  

 Jó hatása van a „közösségélményre” a sikeres tanulók ünnepélyes keretek között törté-

nő jutalmazásának, az ünnepi iskolagyűléseken átadott igazgatói dicséreteknek.  

 A tanulók önkormányzó képességének, a társadalmi szerepek gyakorlásának terepe a 

diákönkormányzat. A diáktanácsba delegált gyermekek megtanulják a diákjogok gya-

korlásának módjait, a felelősségvállalást az általa képviselt osztályközösség vélemé-

nyének és érdekeinek képviseletét. Hidat hoznak létre a tanulók közössége és a peda-

gógusok között.  

 Egy nagyobb közösséghez tartozás élményét és egyben a különbözőség, másság érté-

két és elfogadását tanulhatják, gyakorolhatják tanulóink a hagyományosan megrende-

zésre kerülő nemzetiségi napok alkalmával 
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 Az egyre táguló közösségi lét élményét élik meg tanulóink azáltal, hogy széleskörű 

kapcsolatot tartunk fenn a város különböző intézményeivel, ill. lehetőséget adunk ta-

nulóinknak arra, hogy a városban működő egyesületeknek, közösségeknek munkájá-

ban részt vegyenek. Pl. együttesek, sportegyesületek. 

 A hazaszeretet, a szülőföld iránti ragaszkodás érzését alakítják, erősítik a nemzeti ün-

nepek alkalmával rendezett műsorok, melynek szereplői az iskola tanulói. 

 Nemzetközi kapcsolataink révén betekintést nyerhetnek más országok életébe, szokás-

rendszerébe – ezzel is erősítve identitásukat és toleranciájukat. 

 

A hagyományrendszer a közösségi lét, a folyamatosság jele. Intézményünk hagyományos 

rendezvényei, tevékenységei: 

 Tanévnyitó-és záró műsorok 

 Ballagás 

 Nemzeti ünnepek megünneplése 

 Közös karácsonyi műsor (műsor, koncert) 

 Az iskola dolgozóinak közös karácsonya 

 Farsangi bál 

 Szülők-Nevelők bálja 

 Nemzetiségi nap/ projekthét 

 Oktatási Hivatal által meghirdetett témahetek (digitális, fenntarthatósági) 

 Föld napja, Víz napja, Madarak, fák napja 

 Halloween party 

 Iskolai gyermeknap ill. sportnap (Garay nap) 

 Zöld nap 

 Erzsébet táborok 

 Sportversenyek (Zrínyi-kupa) 

 Óvoda-iskola átmenetet támogató ismerkedési nap 

 Téli labdarúgó teremtorna (Zrínyi-kupa) 

 Kiállítások és művészeti nyílt alkotónapok 

 Versenyek, műsorok 

 Mecenatúra – lehetőségtől függően – önkéntesen 

 Kakaó-koncert 

 Zenetanárok országos zongoraversenye 

 Regionális gitárfesztivál 

 Megyei trombitás nap 

 Ifjúsági fúvószenekar januári koncertje 

 Osztály- és családos kirándulások 

 Nyílt nap – saját szülőknek és óvodás gyermekek szüleinek 

 Tanulmányi versenyek szervezése (iskolai, városi, megyei) 

 Iskolagyűlések 

 Szakmai napok, konferenciák szervezése 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket a lehetőségekhez mérten minél jobban bevonjuk a közös-

ségépítés, közösségfejlesztés folyamatába.  
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Ennek formáját az osztályközösségek saját maguk is meghatározhatják. Általános formái a 

következők: 

 Az Intézményi Tanács és a Szülői Szervezet működtetése 

 Szülői értekezlet 

 Fogadóóra 

 Nyílt nap 

 Osztálykirándulás, családos kirándulás 

 Farsang szervezése 

 Szülők-Nevelők bálja 

 Társadalmi munka 

 

 

A tanulói közösségek formái: 

 Osztályközösség 

 Bontott csoportok közössége 

 Művészeti csoportok (zenekarok, kamaraegyüttesek, tánc-és drámacsoportok, énekkar) 

 Sportcsapatok 

 Napközis csoportok közössége 

 Tanórán kívüli időleges csoportok  

 DÖK 

 

A közösségek működésének formáit, az együttműködés rendjét az intézmény SZMSZ-e sza-

bályozza. 
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8. A SZEMÉLYISÉG-ÉS KÖZÖSSÉGFJLESZTÉST SZOLGÁLÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 
 

 

8.1. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységi formák 

8.2. Beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák 

8.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

8.4. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

8.5. Gyermek –és ifjúságvédelem 

 

 8.1 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

 

Iskolánk alapvető feladata a tehetség azonosítása, feltérképezése, felismerése, a tanulói képes-

ségek minél magasabb szintű kialakítása, fejlesztése, kibontakoztatása a tantervi témákon 

keresztül és azon túl. 

 

Ennek megvalósításához figyelembe vesszük a következő alapelveket: 

 A képességek kialakulásának, ill. kialakításának megfelelő hierarchiája van. Egy 

új képesség kialakításhoz szükség van egy más képesség meglétére. 

 A fejlesztésnek tervszerűnek és folyamatosnak kell lennie. Különös tekintettel a 

személyes és szociális kompetenciák, illetve a gondolkodási képességek fejleszté-

sére. 

 

A tanórai folyamatokban érvényesülő alapelveink: 

 Kis lépések alkalmazásának elve 

 A tanulók egyéni fejlődését figyelembevevő differenciált tanulásszervezés elve 

 A pedagógusok, szülők, tanulók együttműködésének elve  

 A rendszeresség elve 

 A tanulói egyenrangúság elve 

 Az ismeretközpontúság helyett a képességfejlesztés, kompetenciafejlesztés elsőd-

legességének elve  

 

A képességek optimális fejlődéséhez feltétlenül szükséges: 

 a megfelelő szociális közeg 

 a megfelelő tárgyi környezet 

 megfelelő személyi feltételek biztosítása 

 gyakorlás, egyéni tevékenykedtetés, 

 irányító és inspiráló környezet, 

 a fejlesztés optimális idejének (szenzitív szakaszok) hatékony kihasználása, 

 a képességek hierarchikus kialakítása. 

 reális önkép kialakítása 
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Az alapkészségek fejlesztésének megalapozásához lehetőség szerint továbbra is alkalmazzuk, 

beépítjük a kompetenciaalapú programcsomagok ajánlásait, tartalmát.  

Hozzájárulva ezzel az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása, a kulcs-és alapkom-

petenciák fejlesztése és a tehetséggondozás pedagógiai feladatainak megoldásához. 

 

A tehetséggondozás számunkra azt jelenti, hogy keressük tanulóinkban azokat az adottságo-

kat, képességeket, amelyek kibontakoztatása, megerősítése által sikeressé tehetjük őket, meg-

tapasztalhatják egyéni értékeiket, sikerélményt; az életpálya-építés egyéni alapjait biztosítjuk 

számukra.  

 

Célunk : 

 Az egyéni adottságok, képességek azonosítása, gondozása és kibontakoztatása 8 terü-

leten (nyelvi-verbális, matematikai-logikai, téri-vizuális, mozgásos, zenei, természeti, 

intraperszonális, interperszonális) 

 A képességek transzferhatásra alapozva, eredményesebb tanulási és személyiségfejlő-

dési hatások elérése. 

 Az átfogó célkitűzéseink között nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szociális készség-

ének fejlesztésére, mivel az egyén társadalomba való beilleszkedésének egyik fontos 

mérföldköve együttműködési készsége, mások és a másság elfogadása, a kooperációra 

és az empátiára való hajlam, érzékenység mértéke. Célunk ezért az egyén személyes 

kompetenciájának fejlesztésével párhuzamosan a tanulók érzelmi és a szociális kom-

petenciájának tudatos fejlesztése is tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt. 

 Tanulási, továbbtanulási esély növelése. 

 

Feladatunk:  

 A tanulók egyéni képességeinek és érdeklődésének feltárása 

 Olyan személyi, tárgyi, környezeti és széleskörű kínálati lehetőség biztosítása, 

mellyel a tanuló képességei iskolán belül is feltárhatók, optimális szinten fejleszt-

hetők.  

 A közvetített ismeretek, készségek, kompetenciák differenciált fejlesztését lehető-

vé tevő tanulásszervezés, a tehetségek differenciált kezelése, fejlesztése. 

 Kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek felkarolása, menedzselése szükség 

szerint – fejlődése érdekében - más szakemberhez irányítása. 

 A sportban és a művészeti tevékenységekben tehetséges tanulók képességeinek 

minél jobb megalapozása, kiteljesítése. 

 

 

Tevékenységeink az egyéni képességfejlesztés, tehetséggondozás területén: 

 

a) Helyzetelemzés; a képességek feltárása  

Ehhez használt eszközeink, eljárásaink: 

 Különböző képességek feltárására szolgáló tesztek, vizsgálatok, mérések, 

megfigyelések 

 Tehetségtérkép elkészítése 
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 A művészeti iskola egyes tanszakaira szükséges képességek felmérése (pl. 

ritmusérzék, zenei hallás, mozgáskoordináció, fizikai adottságok beszéd-

készség,) 

 Tanítók, tanárok megfigyelései (gyermek tevékenysége, produktumai) 

 A kollegáktól kapott információk (pl. tagozatváltáskor) 

 Más szakemberek véleménye (pszichológus, logopédus, orvos) 

 Szülővel való beszélgetés 

 Óvodai vélemény 

 

b) Lehetőségek biztosítása 

 Differenciált óravezetés 

 Individualizált feladatok 

 Modern pedagógiai technikák, módszerek (adaptív tanulásszervezés, kompe-

tencia-alapú oktatás, csoportbontások, kooperatív technikák, drámapedagógia) 

 Emelt óraszám – emelt időtartamú oktatás –„B” besorolás a művészeti oktatás-

ban 

 Szakkörök  

 Művészeti foglalkozások (zene, tánc, dráma, képzőművészet) 

 Sport 

 Versenyekre való felkészítés (tanulmányi, művészeti, sport) 

 Kiállítások 

 Pályázatok 

 Tehetséggondozó szaktáborok 

 Internet- használat 

 Könyvtári foglalkozások 

 Kulturális programok 

 Külső intézményekhez, egyesületekhez való irányítás 

 

Bár a tehetség kibontakoztatásának fontos eleme az önkéntesség, rendkívül nagy szükség van 

arra, hogy a pedagógusok ambicionálják tanítványaikat. 

 

c) A tehetséges tanulók menedzselése 

 Iskolán belül: 

- Az elért eredmények számontartása 

- A kialakult jutalmazási rendszer szerint értékelés, jutalmazás, dicséret 

 Iskolán kívül: 

- A város más intézményei által kínált lehetőségek kihasználása 

- A nálunk optimálisan nem fejleszthető képességek esetén a lehetőségek 

feltárása, a gyermek irányítása 

- Versenyeken való részvétel 

- Szereplési, kiállítási, megmutatkozási lehetőség biztosítása 

- Pályázatokkal minél jobb feltételek megteremtése 

 Pályaválasztás, pályaorientáció elősegítése a képességeknek megfelelően az 

önismeret, önbecsülés kialakításával 
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8.2 A beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Sajnálatos, de általános tapasztalat, hogy a beilleszkedési és magatartás zavaros gyermekek 

száma az utóbbi időben jelentősen megemelkedett.  

A beilleszkedési és magatartási zavarok szoros összefüggést mutatnak a hátrányos helyzettel 

és a tanulási zavarokkal. 

 

Célunk: 
Preventív és korrekciós tevékenységgel az egészséges személyiség kialakulásának segítése;  

ezáltal csökkenteni magatartási és viselkedési problémával küzdő tanulók számát, ill. a prob-

lémák súlyosságát.   

 

Feladatunk: 

 Az iskola széles kínálatából minél több gyereknek találni olyan tevékenységet, amiben 

sikeres lehet, és ezáltal kompenzálhatja tanulási sikertelenségeit.  

 A tanulók megfigyelésével a tünetek korai felismerése és kezelése. 

 Segítség és tanácsadás gyermeknek és szülőnek. 

 A családdal való szoros együttműködés és szükség szerint, a probléma súlyosságától 

függően, külső szakemberek segítségének igénybevétele. (pszichológus, gyógypeda-

gógus, logopédus…) 

 Adaptív tanulásszervezéssel és személyiségfejlesztéssel, sikerélmény biztosításával, a 

kudarchelyzetek minimálisra csökkentésével az egészséges személyiség kialakulásá-

nak segítése. Ezáltal biztosított a sikertelenség, sorozatos kudarc miatt kialakuló devi-

áns magatartású gyermekek számának csökkenése. 

 Példamutatás, pozitív minta adása. 

Az eredményes segítségadáshoz nélkülözhetetlen: 

 A problémák okainak pontos ismerete és meghatározása (organikus, mentális, környe-

zeti)  

 A személyiségfejlődés és szocializáció folyamatának pontos ismerete (szakirodalom, 

továbbképzések) 

 A pedagógusok és szülők tevékenységének, követelményeinek és értékelési rendszer-

ének összehangolása,  

 A módszertani kultúra bővítése mind a tanítás, mind a konfliktuskezelés területén,  

 A tapasztalatok átadásának biztosítása. 

Tevékenységeink:  

 Információk gyűjtése a gyerekekről 

- Óvodai vélemény az óvónőktől 

- Iskolaérettségi vizsgálatok eredményei (Nevelési Tanácsadótól) 

- Bemeneti és fejlődést vizsgáló mérések, megfigyelések az iskolai szo-

cializáció és a teljesítmény nyomon követésére 

- Szülőkkel való beszélgetés családlátogatás, fogadóóra stb. keretében 

- Egy osztályban tanító pedagógusok esetmegbeszélései, tapasztalat, ill. 

módszerátadó beszélgetések 

- Egyéni tehetségtérkép elkészítésének bevezetése 
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 Szoros együttműködés a családdal, a logopédussal, a szakszolgálatok szakembereivel, 

a Családsegítő Központtal, a Gyámhivatallal és a szociális munkásokkal. 

 Differenciált, ill. adaptív tanulásszervezés a tanítási órákon egyrészt az egyéni fejlő-

dés, másrészt a változatosság biztosítása, a monotónia elkerülése céljából 

(Pl. kompetenciaalapú oktatás, MAG - holland modell az adaptív tanulásszervezésre, 

kooperatív tanulásszervezés, csoportos, ill. páros tanulás…) 

 A tanári hatékonyságot erősítő módszerek alkalmazása (Gordon, drámapedagógia) 

 Zeneterápia – metakommunikatív, kreatív közösségi tevékenység magatartási, visel-

kedésproblémás gyermekek számára 

 Következetesség, de szükség szerint, az okok feltárásával egyéni elbírálás biztosítása 

 Ösztönző rendszer működtetése, mely nem csak a tanulásban kiváló tanulókat juttatja 

sikerélményhez. (Igazgatói dicséret) 

 

Abban a kérdésben, hogy a tanuló valóban beilleszkedési, magatartási rendellenességgel 

küzd-e a Nevelési Tanácsadó vagy a szakértői-és rehabilitációs bizottság dönt.   

Ha a zavar pedagógia eszközökkel kezelhető, korrigálható, akkor az iskola pedagógusai pró-

bálnak meg segíteni, ha a probléma ennél súlyosabb, külső szakemberek segítségét kérjük.  

 

Lehetőség szerint támogatjuk azokat a pedagógusokat, akik önképzésük során ezen a területen 

kívánnak tanulni, továbbképzéseken részt venni. 

 

8.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 

A tanulási kudarc komplex jelenség. Nem csupán az értelmi képességek fejletlensége, kiala-

kulatlansága, hanem a teljes személyiség problémája. A tanulási kudarc magában hordozza a 

magatartási, viselkedési problémák kialakulásának, a devianciának a veszélyét is. 

A gyermek számára az iskolába lépéstől kezdve, hosszú éveken keresztül a tanulás lesz a fő 

tevékenységi forma, melynek minőségétől függ továbbtanulása, személyiségfejlődése, jövője. 

Ezért fontos, hogy a tanulási nehézségeket, zavarokat, problémákat minél előbb felismerjük és 

kezeljük.  

 

Célunk: A tanulási kudarc, a tanulási probléma kialakulásának elkerülése, ill. a már meglévő 

tanulási nehézségek minél hatékonyabb kezelése. 

 

Feladatunk: 

 A tanulási zavarok korai felismerése 

 A probléma okának, okainak megállapítása (készségek, képességek hiánya, családi 

háttér, pedagógusi hiányosság stb.) és lehetőség szerint az okok megszüntetése 

 Minden gyermeket a saját képességeinek megfelelő szintű képzésben részesíteni 

 Pedagógiai módszer- és eszköztárunk bővítése, tökéletesítése annak érdekében, hogy a 

gyermekekben a tanuláshoz szükséges alapkészségeket, képességeket kialakítsuk; ké-

pessé tegyük őket az ismeretek megfelelő szintű elsajátítására, alkalmazására. 

 A manifesztálódott tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) kezelése, ak-

ceptálása a tanuló teljesítményének értékelésében 
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 Szükség szerint külső szakemberek segítségének igénybevétele 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése; egyéni és kiscsoportos fejlesztés 

 

 

Tevékenységeink, eljárásaink: 

 Az iskolát kezdő tanulókat megfigyeljük, egyéni képességeiket feltérképezzük külön-

féle vizsgálati eljárásokkal, tesztekkel. (Pl. Difer, iskolaérettségi vizsgálatok stb.) Eh-

hez a logopédus és a fejlesztő pedagógus képesítésű kollegáink segítségét is igénybe 

lehet venni. 

 Kapcsolatot tartunk a városi Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Bizottság szakembereivel. Véleményt, szakmai tanácsot kérünk a problémás tanulók 

egyéni fejlesztéséhez. Szükség szerint konkrét segítséget kérünk tőlük. 

 A Difer bemeneti és az országos kompetenciamérés eredményeinek ismeretében szük-

ség szerint intézkedési tervet dolgozunk ki a fejlesztés folyamatának és feladatainak 

meghatározásával. 

 Fejlesztőpedagógust, gyógypedagógust alkalmazunk. 

 Szükség szerint más külső szakember segítségét kérjük.(logopédust, gyógypedagó-

gust)  

 Az egyéni fejlődési ütemet és haladást figyelembe véve döntően differenciált és adap-

tív óraszervezéssel irányítjuk a tanítási órákat.  

 Az óvodából az iskolába való átmenet segítése érdekében az alapozó időszak tevé-

kenységeinek beépítése a tanítási folyamatba  

 Az alapozó időszakot „megnyújtjuk” alkalmazkodva ezzel a tanulók egyéni képessé-

geihez 

 A hatékonyabb tanulás érdekében tanulástechnikai segítséget adunk a „Tanulás tanulá-

sa” programmal, melyet főként a napközis tanórák, ill. a tanulószobai időszak alatt va-

lósítunk meg. 

  Mivel a szülők nem minden esetben tudnak hatékonyan segíteni a tanulásban, ezért 

napközis tanórát, tanulószobát szervezünk. A házi feladatok kijelölésénél szintén tö-

rekszünk a differenciálásra.  A napközis tanórát és tanulószobát irányító pedagógus 

kiemelt feladata a tanulási problémával küzdő tanulók segítése. 

 Indokolt esetben – szakvélemény alapján – felmentést adunk ezeknek a tanulóknak a 

törvényben előírtak szerint az egyes tantárgyak tanulása vagy írásbeli munkájának ér-

tékelése alól.  

 Az ellenőrzés, értékelés során az írásbeli és szóbeli feleletek arányát alapvetően a ta-

nuló személyisége, egyéni képessége határozza meg. 

 Figyelünk rá, hogy az iskolai élet területén találjunk olyan tevékenységet a gyermek 

számára, amelyben sikerélményhez juthat, hogy így kompenzálhassa tanulási sikerte-

lenségét. 

 Fejlesztjük a gyermekek önismeretét. Reális önértékeléssel, kellő önbecsülésre tehet-

nek szert, és tudatosan elkerülhetik vagy feldolgozhatják a kudarcokat. 

 Fontosnak tartjuk a szülők felvilágosítását, a velük való együttműködést és kapcsolat-

tartást. Pedagógusaink számára javasoljuk a családlátogatást. 
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 Egyéni segítséget biztosítunk korrepetálásokon, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáso-

kon, melyeket fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus illetve a tanító, tanár 

tart a gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembevételével. 

 

8.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

A közoktatás jelenleg egyik legfontosabb deklarált célja a hátrányos helyzetű – többek között 

a szociálisan hátrányos helyzetű - tanulók esélyeinek növelése, ill. számukra az esélyegyenlő-

ség megteremtése. Alaptörekvés, hogy a szülők anyagi helyzete miatt a gyermekek ne szen-

vedjenek hiányt sem az alapvető fizikai szükségleteik kielégítésében, sem az értelmi fejlődé-

sük, életesélyeik tekintetében. 

 

Célunk:  
Esélyteremtés a felzárkózásra a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számra. 

 

Feladatunk: 

 A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók személyének és körülményeinek feltárása 

 Az állami és helyi konkrét anyagi, ill. természetbeli juttatásokhoz való hozzáférés biz-

tosítása a fizikai szükségletek kielégítéséhez és a tanulás tárgyi feltételeinek megte-

remtéséhez  

 A szociális hátránnyal együtt járó kulturális hátrányok kompenzálása az oktatás tárgyi 

feltételeinek és színvonalának minél magasabb szintű biztosításával 

 

A szociális hátrányok leküzdésében szoros együttműködés – közvetlen partneri viszony – 

szükséges a szülők, pedagógusok és a segítő szervezetek között. 

 

 

Tevékenységek, eljárások: 

 A személyiségi jogokat tiszteletben tartva igyekszünk feltárni azoknak a tanulóknak a 

körét, akik szociális helyzetüknél fogva nagyobb odafigyelést igényelnek. Ebben a 

munkában nagy segítségünkre vannak az osztályfőnökök családlátogatásai, a gyer-

mekvédelmi felelős környezettanulmányai, ill. fogadónapjai, a szociális munkás és a 

védőnő tevékenysége. 

 Tájékoztatjuk a szülőket a támogatások igénybevételének lehetőségeiről. Szükség sze-

rint segítséget adunk a kérelmek írásában, adatlapok kitöltésében.  

 Tájékoztatjuk a szülőket a különböző pályázatokról, ösztöndíjakról. Segítünk ezek 

megírásában. (pl. Arany János ösztöndíj, Mecénás) 

 A gyermekvédelmi felelős rendszeres fogadóórák tartásával áll a szülők és gyerekek 

rendelkezésére (tanácsadás, kérvények megírása…) 

 Az alanyi jogon járó állami és helyi juttatásokhoz való hozzájutás feltételeit nyilván-

tartjuk és felhívjuk a szülők figyelmét a szükséges igazolások beszerzésre. Pl. étkezési 

kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások. A szociális juttatások, segélyek 

és támogatások elosztása a mindenkori törvényességi előírásoknak megfelelően törté-

nik.  
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 Kapcsolatot tartunk azokkal az intézményekkel, akik bármilyen módon segítséget tud-

nak adni a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésében. (Pl.: Nagycsaládosok egye-

sülete, Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság, Családsegítő Központ stb…) 

 A kulturális hátrányok kompenzálására azt az egyéni képességekhez igazodó képzési 

rendszert kínáljuk, ill. alkalmazzuk, melyet a felzárkóztatás és tehetséggondozás 

egyéb területein már felsoroltunk. (Pl. differenciálás és egyéb tanulásszervezési eljárá-

sok, szabadon választható képzési területek, szakkörök, műhelymunkák, sportkörök 

stb.) 

 Kiemelten kezeljük a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának 

előkészítését, ill. a pályaorientációs munkát. Felvételi felkészítőket szervezünk, a sike-

res középiskolai felvételi vizsgák megalapozására. 

 Alapítványokat működtetünk, melyekkel támogatjuk tanuló, ill. művészeti csoportok 

tevékenységét. 

  

8.5. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek 

 
A társadalomban bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági változások (növekvő munkanélküliség, 

létbizonytalanság), ennek következtében a növekvő életviteli devianciák, az egészségre ártal-

mas élvezeti szerek elterjedése, az értékrend-váltás, a családok egyre gyakoribb szétesése stb. 

rendkívül komoly veszélyeztető hatások a felnövekvő nemzedék egészséges fizikális és men-

tális fejlődésére.  

A családok megélhetési gondjai ebben a nehéz társadalmi helyzetben tovább nőttek. Olyan 

családok kerültek perifériára, akik eddig gyermekeik megélhetési lehetőségeit, feltételeit biz-

tosítani tudták. Olyan „kompenzációs” mechanizmusok léptek életbe, melyek rendkívül rossz 

mintaként szolgálnak a jövő nemzedéke számára.  

Az iskolai gyermekvédelem nem függetlenítheti magát ezektől a jelenségektől. Sajátos eszkö-

zeivel hozzá kell járulnia a gyermekek egészséges, biztonságos, a társadalmi normákhoz mi-

nél inkább közelítő magatartásának, életszemléletének kialakításához. 

Fontos, hogy bekapcsolódjunk abba a társadalmi összefogásba, mely korunk veszélyforrásai-

val szemben a tanulók személyiségének formálására és a prevencióra helyezi a hangsúlyt.  

 

Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a következő dokumentumok szel-

lemében ill. előírásai alapján végezzük: 

 A Gyermekek Jogairól szóló ENSZ egyezmény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

 Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 

 

Célunk:  

Az alapvető társadalmi, erkölcsi, etikai, életviteli, magatartási stb. normák szükségszerűségé-

nek megértetése és elfogadtatása a tanulókkal.  

Személyiségük és életszemléletük olyan irányú fejlesztése, hogy képesek legyenek ítéletalko-

tásra, a negatív jelenségek elutasítására. 
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Feladataink:  
1. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók és családok körének számbavétele. A 

veszélyeztető tényezők feltárása. 

2. A prevenció – Olyan felvilágosító, oktató-nevelő, életszemlélet-fejlesztő tevékenység, 

mellyel képessé tesszük tanulóinkat arra, hogy a rájuk leselkedő veszélyeket elkerül-

hessék. Megfelelő értékrend, ítélőképesség, felelősségvállalás kialakítása a tanulók-

ban, az életviteli nehézségek és devianciák kialakulásának elkerülésére.   

3. Korrekció – A már meglévő - a gyermek biztonságát, egészségét, személyiségének 

egészséges fejlődését -  veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentése. 

     Segítségnyújtás – A mentálisan, szociálisan vagy bármely területen segítségre szoruló    

gyermekek ill. családok megsegítése, az ehhez szükséges források felkutatása. 

 

Tevékenységeink: 

 

1. A feltárás területén: 

 Nyilvántartásba vétel (iskolai adatlap), ill. jelzés a megfelelő intézmény, hatóság felé 

 

2. A prevenció területén: 

2.1. Felvilágosító tevékenység 

 Védőnői és iskolaorvos által tartott előadások 

2.2. Tananyagba ágyazott ismeretek nyújtása 

 Etika tantárgy tanítása 

 Személyiségfejlesztés – a drámapedagógia módszereivel 

 Környezeti és egészségvédelmi program 

2.3. Tanórán kívüli lehetőségek 

 DÖK – a diákjogok ismerete és érvényesítésének gyakorlása 

 Szabadidős tevékenységek – az értelmes és tartalmas szabadidő eltöltésére; a deviáns 

körök elkerülése érdekében 

2.4. A példaértékű magatartás, tanulmányi és közösségi munka jutalmazása a tanulói és szülői 

közösség előtt 

 

3. A korrekció és segítségnyújtás területén: 

3.1. A szociális hátrányok kompenzálása (Lásd: Az előző fejezetet) 

 segélyek, ösztöndíjak, pályázatok stb. 

 Kapcsolattartás és segítségkérés kompetens intézményektől és szervezetetektől (pl.: 

Szociális Iroda, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ, Máltai Szeretetszol-

gálat, Pedagógiai Szakszolgálat, stb.) 

3.2. Mentális hátrányok kompenzálása 

 Nyugodt, biztonságos légkör biztosítása 

 Gyakori, tapintatos beszélgetések; egyéni bánásmód 

 Titoktartás és diszkréció 

3.3. Az iskolai eredményesség elősegítése; A sikerélményhez juttató területen való szereplés,     

       megmutatkozás lehetőségének támogatása  

3.4. A Knt-ben deklarált tanulói jogok védelme és érvényesítése 

3.5. A Knt-ben megfogalmazott szülői jogok védelme és érvényesítése 

3.6. Szoros együttműködés a családokkal 
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A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása 

 A veszélyeztető tényezők feltárása 

 Segélyezésekkel kapcsolatos ügyek intézésének segítése  

 Kapcsolattartás az érintett családokkal és a megfelelő intézményekkel, hatóságokkal 

 Fogadónap tartása, hogy az érintettek is lehetőséget kapjanak problémáikkal szemé-

lyesen megkeresni őt 

 Együttműködés az osztályfőnökökkel és az iskolavezetéssel  

 A tanulók rendszeres iskolába járásának figyelemmel kísérése; az igazolatlanul hiány-

zók szüleinek és az illetékes hatóságok tájékoztatása; a szükséges intézkedések megté-

tele 

 A tanulók személyiségfejlődésének elősegítése 

 

Osztályfőnökök, pedagógusok feladatai: 

 

 A tanulók részére egészségük, testi épségük, tanulói és személyiségjogaik megőrzésé-

hez szükséges ismeretek átadása; szükség szerint ezek védelmében való intézkedés 

 Szülők tájékoztatása, ha a gyermek jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek  

 Kompetenciaterületén belül a gyermeket veszélyeztető körülmények megszüntetésé-

ben való részvétel 
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9. A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

FORMÁI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK  

LEHETŐSÉGEI 
 

Iskolánk a minőségfejlesztési munka során meghatározta a közvetlen partnerekkel való 

együttműködés, kapcsolattartás konkrét formáit. 

Közvetlen partnereink: 

 tanulók 

 szülők 

 alkalmazottak (pedagógus és nem pedagógus közalkalmazottak) 

A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit elsősorban a közös pedagógiai 

feladatokra kell építeni. 

 

Partneri együttműködés 

 Az iskolai működés során elsődleges célunk a partneri elvárásoknak való megfelelés, 

az elégedettség növelése.  

Az együttműködés során növelni kell a partnerek bevonását az iskolai életbe (rendez-

vényeken való részvétel, jogkörök gyakorlása, stb.), továbbá biztosítani kell az intézmény 

nyitottságát (nyílt napok, dokumentumok nyilvánossága, stb.,). 

A kapcsolattartás és segítségnyújtás formái a következők lehetnek: 

1. Tanulói részvétel az iskolai szervezetben (pedagógus-diák kapcsolat): 

 1.1. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája: 

 Iskolai faliújságok, melyeken az aktualitásokért DÖK-beosztás szerint osztályok fe-

lelnek; 

 Diákgyűlés évente egyszer, melyen az osztályok képviselői, az intézményve-

zető, intézményvezető helyettes és a diákönkormányzatot segítő pedagógusok 

vannak jelen. 

 Iskolagyűlés, melyet szükség szerint jutalmazási, fegyelmezési, tájékoztatási 

céllal hívunk össze. 

 1.2. Diákönkormányzat: 

 Külön szervezeti és működési szabályzata van, évenként elkészített külön 

munkaterv alapján működik. 

 A diákönkormányzatot segítő tanárt és tanítót a tanulók javaslatának figye-

lembe vételével a nevelőtestület választja, és az intézményvezető bízza meg. 

 A diáktanácsba az egyes osztályok választással delegálják képviselőiket. 

 A DÖK havi rendszerességgel ülésezik, melynek célja az osztályképviselők 

által felvetett problémák megvitatása, javaslatok tétele valamint programok 

szervezése 

 A DÖK képviselője figyelemmel kíséri a diákjogok és kötelességek érvénye-

sülését.  
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          1.3. A nevelőtestület fontos feladata (diákönkormányzat bevonásával) a tanulók 

szabadidejének szervezése: 

 1.3.1. A tanulók szabadidejének funkciója: 

- a személyiségfejlődés elősegítése, 

- a pihenés, a regenerálódás, 

- a közös szórakozás, a játék, 

- a művelődés biztosítása 

 

               1.3.2. A szabadidős tevékenységek alapvető feladatai: 

- biztosítsák a tanulók számára a tevékenység szabad megválasztását, 

- elégítsék ki az egyéni érdeklődést és segítsék a tehetségek fejlődését, 

- biztosítsanak szervezeti kereteket a személyiségfejlesztés számára az 

egyének neveléséhez 

 

 1.3.3. A szabadidő eltöltésének fő irányai: 

- művelődési-tanulási tevékenységek (szakkörök, szaktárgyi versenyek, mű-

vészeti csoportok), 

- passzív művészeti és tudományos művelődés (múzeumok, színházak, 

hangversenyek látogatása, ismeretterjesztő előadások, könyvtárlátogatás), 

- sportolási és testedzési alkalmak (sportköri foglalkozások, sportversenyek, 

kirándulások, táborozás), 

- különféle szórakozások (klubdélutánok, játékos vetélkedők, „suli-bulik”). 

2. A család és az iskola hatékony együttműködése (szülő-pedagógus kapcsolat): 

 2.1. A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 Szülői Szervezet - választmányi megbeszélések (az igazgató és az osztályok 

küldöttei találkoznak szülői értekezletek előtt), 

 fogadóórák az éves munkatervben meghatározottak szerint, 

 szülői értekezletek az éves munkaterv szerint, 

 nyílt napok szervezése, 

 pályaválasztási tájékoztató a 7. - 8. évfolyamok szülői számára, 

 tagozat váltás előtti szülői értekezlet (alsó-felső) 

 levelezés, telefonkapcsolat, email, facebook, honlap 

 kirándulásokon, ünnepélyeken, rendezvényeken való szülői részvétel 

 nevelési életviteli témakörökben előadások szervezése szülők és pedagógusok 

számára - közösen 

2.2. A szülőkkel való hatékony együttműködés feladatai a pedagógusok számára: 

 A szülőknek érezniük kell, hogy gyermeküket a pedagógus elfogadja 

 A pedagógusnak szakmailag olyan felkészültnek kell lennie, hogy a szülő nevelési 

problémájának megoldásához tanácsot tudjon adni. 

 Tapintaton alapuló kölcsönös bizalmat kell egymással kiépíteni. 
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 Mindenkor a partnert kell keresni a szülőben.  

 Fontos, hogy a szülőket érzelmileg is megnyerjük az iskola és a nevelés 

ügyének. 

 A legfontosabb mind a szülők, mind a pedagógusok részéről a jóindulat, a 

nyitottság és a befogadás képessége. 

     2.3. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestü-

letével. 

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

pedagógiai munka eredményességét. 

Megállapításairól – szükség szerint – tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. 

2.5. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalá-

sakor képviselője – tanácskozási joggal – részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

2.6.  Az Intézményi Tanács vagy a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat – közösen – 

a Nkt. értelmében meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet az intéz-

mény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megva-

lósításánál nem lehet túllépni. 

 

3. A nevelőtestület szervezetei (pedagógus-pedagógus kapcsolatok): 

 

3.1. Az intézmény vezetősége  

Tagjai: 

 az intézmény vezetője, 

 a tagintézmény-vezetők, (általános iskola, zeneiskola) 

 az általános-, és az alsó tagozatos intézményvezető-helyettesek,  

 az intézményegységek (az általános iskolai, a zeneiskolai, valamint a csoportos mű-

vészeti egység) képviseletében egy-egy fő, 

Az intézmény vezetősége személyhez kötött jog, azt átruházni nem lehet. 

 

3.2. A kibővített intézményvezetőség tagjai 

 a Közalkalmazotti Tanács tagjai,  

 Diákönkormányzat-vezető,  

 középvezetők (munkaközösség és tanszakvezetők) 

3.3. Érdekképviseleti szervezet: 

 Közalkalmazotti Tanács 

 Szakszervezet (Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete) 

 Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 
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3.4. Munkaközösségek: 

 Alsós tanítók szakmai munkaközössége  

 Alsós közösségi élet és szabadidő munkaközösség 

 Felső tagozat – humán munkaközösség 

 Felső tagozat – reál munkaközösség 

 Felső tagozat – szabadidő-sport munkaközösség 

 Csoportos művészeti munkaközösség 

 

3.5. Tanszakok: 

 

Zenei: 

 Fúvós  

 Billentyűs 

 Zeneismereti 

 Vonós-akkordikus 

 

Csoportos művészeti ágak: 

 Képzőművészet 

 Szín- és bábművészet 

 Tánc: modern- és társas 

Mind a vezetőség, mind a kibővített vezetőség munkája nyitott: a legszélesebben értelmezett 

munkahelyi demokrácia alapján kell, hogy álljon, ezért döntéseit az intézményvezető a neve-

lőtestület soron következő ülésén ismerteti. 

3.5. A nevelőtestület kompetenciáit az iskolai SZMSZ – a Nkt. szerint – tartalmazza. 

3.6. A nevelőtestület rendszeres tájékoztatásának formái: 

 hirdetőtábla, 

 munkaértekezlet, 

 egyéni tájékoztatás szóban, írásban, elektronikusan 

3.7. A munkaközösségek, művészeti tanszakok saját éves munkaterv alapján működnek. 

3.8. Évente legalább egyszer nevelési értekezletet tartunk, mely a pedagógusok továbbképzé-

sét is szolgálja. 

 

3.9. A pedagógusok általános intézményi feladatai 

 Nevelő-oktató munkájának minél magasabb szintű, korszerű módszerek, tanulásszer-

vezési eljárások és technikai eszközök alkalmazásával való ellátása 

 A tanulók egyéni képességeinek és szükségleteinek figyelembe vételével tehetség-

gondozó és felzárkóztató tevékenység  

 Együttműködés a szülői házzal és a gyermek nevelésében, oktatásában és szociális 

szükségleteinek ellátásában közreműködő személyekkel és szervezetekkel 
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 Együttműködés, ill. részvétel az intézmény szakmai szervezeteivel és a pedagógus 

kollégákkal annak érdekében, hogy a tanulók és az intézmény eredményei megfelelő 

színvonalat érhessenek el; eredményességi és hatékonysági mutatói kielégítőek le-

gyenek az intézményt közvetlenül használó és működtető partnerek valamint a kö-

vetkező iskolafokozat számára.  

 Részvétel az intézmény innovációs tevékenységében; önképzéssel és továbbképzése-

ken való részvétellel szakmai fejlődésének biztosítása 

 Adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatok ellátása 

 Pontos feladatukat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 

3.10. Az osztályfőnöki munka tartalma 

 

Egy osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása, nevelési tényezők 

összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése érdekében.  

Az osztályfőnök az iskola nevelési programja a helyi tanterv és az éves munkaterv alapján 

végzi munkáját. Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a tanu-

lók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevé-

kenységük irányítása, önállóságuk, tevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése. 

Személyes kapcsolatot tart az osztályéban tanító pedagógusokkal és osztályához tartozó tanu-

lók szüleivel. Ellátja az osztály és a tanulók általános és egyéni adminisztrációs feladatait; 

figyelemmel kíséri az ellenőrzők és elektronikus naplók tartalmát; nyomon követi a hiányzá-

sokat; kiállítja a szükséges dokumentumokat, mint pl. bizonyítvány, törzslap. 

A helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységét ennek alapján szer-

vezi meg.  

Szükség szerint pedagógia szakvéleményt ad - hivatalos felkérésre – a gyermekekről.  

Szervezi, irányítja a rábízott csoport közösségi életét; melybe minél szélesebb körben meg-

próbálja bevonnia szülőket is. 

Az osztályfőnökkel, ill. annak tevékenységével kapcsolatos elvárásokat munkaköri leírása 

pontosan és bővebben tartalmazza.  

4. Az átmenetek megoldása: 

 

4.1. Az iskola és az óvoda kapcsolata   

 

A tagintézményként működő sióagárdi általános iskola szoros kapcsolatot tart a falu óvodájá-

val. Az óvodában elindul a nemzetiségi német nyelvoktatás előkészítése. Az iskola nyelvtaná-

rai tartanak előkészítő jellegű foglalkozásokat az óvodában. 

Az óvoda az iskolával közösen a falu életének szerves részét képezi – főként a hagyomány-

ápolásban, közös kulturális programokban való részvétellel. 

Kiépített együttműködési rendszerük van pl. a szüreti napok, a Márton-nap, a farsang és az 

anyák napja megünneplésére. 
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A beiskolázási projekt feladatai:  

 Bemutató óra az iskolába jövő gyerekek és óvónőik számára. 

 Nyílt nap az iskolába jövő gyerekek szülei számára; óralátogatás 

 „Kincses sziget” nyílt nap az iskolába jövő gyerekek számára 

 Leendő első osztályos tanítók tájékoztató szülői értekezlete a beiratkozott gye-

rekek szüleinek az iskolában. 

 Óvónők látogatása ősszel az iskolát kezdő gyermekek osztályaiban. 

 Óvodások részvétele az iskolai szabadidős programokon 

 Művészeti iskolai alkotónapok óvodásoknak 

 Kakaó-koncertek – a zeneiskolai beiskolázás előkészítésére, az érdeklődés fel-

keltésére 

 Iskolakezdés előtti ismerkedési nap, „Gólya-nap” az 1. osztályosok számára 

 

4.2. A negyedik osztályból az ötödik osztályba való átmenet biztosítása: 

 A negyedikes és ötödikes osztályfőnökök és szaktanárok folyamatos konzul-

tációja. 

 A leendő ötödikes osztályfőnök(ök) és szaktanárok alkalmankénti óralátoga-

tása. 

 A tananyag, a követelményrendszer egyeztetése. 

 A negyedikes felmérések alkalmával szaktanári közreműködés. 

 Tagozatváltás előtti szülői értekezlet 

 Tagintézmény tanulóinak látogatása (leendő 5. osztályosok) 

 Nyílt nap a felső tagozatban szülőknek 

 5. osztályban tanító pedagógusok értekezlet 

4.3. Továbbtanulás: 

 Pályaválasztási konzultáció: 

 szülői értekezleten a szülőkkel és a meghívott szakemberekkel, 

 iskolavezetőségi megbeszélésen a 8.-os osztályfőnökökkel és a pálya-

választási felelőssel 

 Középiskolai előkészítő foglalkozások a 8. évfolyamon magyar nyelv- és iro-

dalomból valamint matematikából. 

 A tanulók középiskolai nyílt napokon való részvételének biztosítása. 

 Helyet és időt biztosítunk a középiskolák bemutatkozó előadásai számára. 
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5. Az intézmény által működtetett alapítványok 

 

 Az alapítványok működtetésének célja: 

 Az intézmény és annak egyes csoportjainak, együtteseinek anyagi támogatása 

 Rendezvények szervezéséhez való hozzájárulás 

 Tehetséges tanulók támogatása 

 Eszköz illetve hangszervásárlás 

 Szabadidős tevékenységek támogatása 

 Alapítványaink: 

 A Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány 

 Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány 

 Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány 

 Zenetanárok Országos Zongoraversenyének Alapítványa 

 Zongoráért Zenei Alapítvány 
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10. AZ ISKOLAI ÉLET RENDJE 
 

 

10.1. A tanulói jogviszony keletkezése, felvétel, átvétel feltételei és eljárásrendje 

 

A tanulói jogviszony keletkezésének irányelveit a Knt.50.§-a határozza meg. Legfontosabb 

elvei: 

 

1. A szülők szabadon választhatnak gyermekük számára vallási, világnézeti, képzési igé-

nyeik alapján iskolát, oktatási intézményt. 

2. A beiskolázási körzetet – feladat-ellátási kötelezettséggel – a kormányhivatal határoz-

za meg.  

3. Az intézmény körzetében lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket az 

intézmény köteles felvenni.  

4. A körzeten kívülről jelentkezők esetében a Knt. alapján előnyben kell részesíteni a 

hátrányos, halmozottan hátrányos ill. különleges helyzetű tanulókat, gyermekeket.  

Különleges helyzetű a tanuló, ha: 

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 

 testvére az adott intézmény tanulója 

 szülő munkahelye az iskola körzetében található (munkahelyi igazolással iga-

zoltan) 

 az iskola (telephely, feladat-ellátási hely) a gyermek lakóhelyétől, tartózkodási 

helyétől egy km-en belül található 

 

5. Az alapfokú művészeti iskolai képzésre körzeten kívüli valamint a város környéki te-

lepülésekről is jelentkezhetnek iskolánkba. 

 

6. Ha a szülő kéri a tárgyév június 1-je és december 31. között tankötelessé váló gyerme-

ke felvételét, indokolt esetben a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján az iskola 

intézményvezetője dönt. 

 

7. Az idegen nyelv, a nemzetiségi német nyelv valamint az etika vagy hit-és erkölcstan 

tanulását első osztálytól kezdődően választják (választhatják) a szülők gyermekeiknek. 

Ehhez a kapcsolódó EMMI rendelet megfelelő formanyomtatványait – mint igénylő 

lapot – kell a beíratáskor a szülőnek kitöltenie. A gyermeknek a megkezdett tanévet a 

választott képzésben be kell fejeznie.  

  

8. Az 1. évfolyamra történő beiratkozás a központilag, országosan meghatározott idő-

pontban történik. Az 1. osztályba való beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szük-

ségesek: 

 A gyermek személyének azonosítására alkalmas igazolvány (lakcímkártya)  

 A gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

 Az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény. 

 Orvosi igazolás 
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 Pedagógiai Szakszolgálat/Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleménye 

– ha rendelkeznek ilyennel 

 Áttelepülés esetén a születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvű fordítása és a 

szülők letelepedési engedélye. 

 A szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája 

 A tárgyév június 1-jéig és december 31-ig iskolakötelessé váló gyermek iskola-

érettségét bizonyító nevelési tanácsadói határozat. 

 

9. A tanuló az iskolával - a beíratás napjától - tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogok 

gyakorlása az első tanév megkezdésekor jön létre. 

 

Az osztályba sorolás szempontjait  

 a szülő kérelme, 

 a gyermek adottságai, képességei, 

 a képességvizsgálat eredményei (művészeti) 

 a rendelkezésre álló szakvélemények és egyéb referenciák, 

 az iskola aktuális helyzete  

figyelembe vételével az igazgató és a tagozatot vezető igazgatóhelyettes határozza 

meg. 

 

Felvétel, átvétel ill. ezek elutasításának rendje 

Átiratkozás másik iskolából 

 A tanuló bizonyítvánnyal igazolja, hogy az előző évfolyamot eredményesen elvé-

gezte. 

 A nyelvi és informatikai osztályokba történő felvétel külön elbírálást igényel. 

 Ha a tanköteles korú tanuló jogviszonyát a szülő meg akarja változtatni, ezt szemé-

lyesen kell kezdeményezni az általa választott intézmény vezetőjénél. Amennyiben 

a gyereket felvették (átvették), a korábbi intézményben tanulói jogviszonya meg-

szűnt. Erről a fogadó intézmény vezetője írásban (formanyomtatványon) értesíti a 

korábbi intézmény vezetőjét. 

 

A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai 

 

A tanuló az iskolával a beiratkozás napjától tanulói jogviszonyban áll, jelenlétével a jogvi-

szony létrehozását, ill. folytonosságát jelzi.  

Felmentést a mindennapi iskolába járás alól az iskola igazgatója adhat a szülő kérésére vagy 

szakorvosi, szakértői vélemény alapján.  

A tanuló magántanulóként is tanulói jogviszonyban áll, s megilletik mindazok a jogok, me-

lyek a rendszeresen iskolába járó tanulókat. 

 

A tanulói jogviszony megszűnik: 

 Az átvétel napján, ha a tanuló más iskolában folytatja tanulmányait. 

 A 8. évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. 

 A tankötelezettség (16. év) utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján. 
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Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Ennek fokozatait a helyi tanterv „A tanuló 

értékelése” c. fejezet tartalmazza. 

 

10.2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje a művészeti iskolá-

ban: 

 

A felvételi kérelmet a gyermek szülője/gondviselője írásban, iratkozási lap kitöltésével igazol-

ja – a megfelelő tanszak megjelölésével.  

Az egyes tanszakokra különböző eljárás alapján lehet felvételt nyerni. A felvételnél a válasz-

tott művészeti ág gyakorlásához szükséges képességek, adottságok megfigyelése szükséges. 

 

zene tánc dráma képzőművészet 

- hallás 

- ritmusérzék 

- fizikai adottságok 

- finom-motorika 

 

- alkati adottságok 

- ritmusérzék 

- mozgáskoordináció 

- egyensúly 

- mozgásemlékezet 

- beszéd 

- mozgás 

 

 

- finom-motorika 

- ceruzafogás 

- színlátás 

- rajzkészség 

 

 

Az egyes tanszakok „felvételi” eljárását (megfigyelést) a következők végzik: 

- Tanszakvezető 

- Szaktanár, ill. főtárgy-tanár 

- Intézményvezető, tagintézmény-vezető, munkaközösség-vezető 

 

A felvétel pontos eljárásrendjét, követelményeit a művészeti helyi tanterv tartalmazza. 

A művészeti oktatásban a gyerekek tandíj ill. térítési díj megfizetésével, a délutáni időszak-

ban, a közismereti órák után vehetnek részt. A tan-és térítés díj összegét a mindenkori rende-

leteknek megfelelően alakítja ki a Szekszárdi Tankerületi Központ. Szociális helyzettől s a 

gyermek teljesítményétől függően a tandíj mérsékelhető vagy megfizetése alól mentesíthető. 

 

A művészeti beiskolázás előkészítése több tevékenységek alapján zajlik: 

- óvodai foglalkozások 

- kakaókoncert 

- nyílt órák 

- hangszerbemutatók 

10.3 A válaszható képzési formáink és azok jellemzői 

 

Intézményünk több területen nyújt ismereteket illetve biztosít lehetőséget a képességek és 

készségek fejlesztéséhez és kialakításához. Ezek összefoglalója ez a fejezet. 

Az általános iskolánkban működő és válaszható képzési formák száma több mint az egyes 

évfolyamokon indítható tanulócsoportoké, ezért a csoportok vegyes profillal működnek. 
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Ennek előnye, hogy 

 a képzés tekintetében minden igényt ki tudunk elégíteni 

 a választott képzési forma tanítási óráin a tanulók létszáma megoszlik, kisebb lét-

számmal, hatékonyabban tudnak dolgozni. 

 

Az alsó tagozaton tantárgycsoportos oktatás folyik, melyben mindkét pedagógus tanít is és 

napközis feladatokat is ellát. Ennek előnye, hogy a feladatok jobban megoszlanak a tanítók 

között. Valamint mindketten többféle tevékenység kapcsán, több oldalról ismerhetik meg ta-

nítványaikat. 

 

A felső tagozat szaktanári rendszerrel működik. Minden kolléga képesítésének megfelelő tan-

tárgyat tanít. Törekszünk arra, hogy a szakos ellátottságunk teljes legyen. 

Minden tanulócsoportot egy-egy pedagógus, mint osztályfőnök fog össze, igyekszik közös-

séggé kovácsolni őket.  

Főként felső tagozaton törekszünk a csoportbontásokra, a magas osztálylétszámok miatt. 
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Válaszható képzési formák (összefoglaló táblázat) 

 

 Német nemzetiségi nyelv Angol-informatika Általános tantervű képzés 

C
él

 
- Az idegen nyelvi kommunikáció, mint 

kulcskompetencia kialakítása.  

- A nemzetiségi identitás megőrzése a 

nyelvtanulás és hagyományápolás által 

- Európai azonosságtudat; Nyitottság 

más népek kultúrája iránt 

 

- Az idegen nyelvi és a digitális kom-

munikáció, mint kulcskompetencia ki-

alakítása. 

- Az idegen nyelv tanulás lehetőségeinek 

szélesítése  

- Európai azonosságtudat; Nyitottság 

más népek kultúrája iránt 

- Korszerű informatikai ismeretek (IKT 

eszközök használata) 

- A gyakorlás idejének növelésével, dif-

ferenciált és tevékenységközpontú ta-

nulásszervezéssel az alapképességek 

minél biztosabb kialakítása. 

 

 

K
ép

zé
si

 

id
ő
 

1.-8. évfolyam,  

    heti 5 óra + honismeret, 

     német népismeret 

 

1.-8. évfolyam 

változó (növekvő) óraszám  

Lásd: Helyi tanterv 

1.-8. évfolyam 

J
el

le
m

-

ző
/s

a
já

to
s 

te
-

v
ék

en
y
sé

g
ek

 - Táncszakkör 

- Nemzetiségi hét 

- Versenyek 

- Nyelvvizsga-előkészítés (igény szerint) 

 

- Tanítási órák 

- Szakkör 

- Könyvtárhasználat 

- Verseny 

 

- Kooperatív és adaptív tanulás, tanulás-

irányítás 

- Egyéni és kis csoportos fejlesztés, fel-

zárkóztatás 

- Lassabb, kevésbé terhelő, egyéni hala-

dási ütem biztosítása 

F
el

v
ét

el
 - Egyéni választás alapján 

- A nyelvi háttér nem feltétel. 

Egyéni választás alapján - Egyéni választás alapján 
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 Alapfokú művészeti iskola 

(általános összefoglaló) 
Zene Dráma Képzőművészet Tánc 

C
él

 

- Az esztétikai és művészeti tuda-

tosság és kifejezőképesség ki-

alakulásának és megszilárdulá-

sának elősegítése. 

- Művészetet szerető, arra fogé-

kony gyermekek nevelése. 

- A művészetek személyiségfej-

lesztő hatásának kiaknázása. 

- A művészeti tevékenységekben 

kiemelkedő képességű, tehetsé-

ges gyermekek fejlesztése 

- Sikerélmény biztosítása 

- Pályaorientáció 

 

A zenei műfajok sajátos-

ságainak, megjelenítési 

módjainak, a kiválasztott 

hangszer(ek) alkalmazá-

sának megismertetése; Az 

önkifejezés eszköztárának 

gazdagítása; a zene kriti-

kai befogadására való fel-

készítés; a zenélés, mint 

lehetséges életpálya meg-

ismertetése, megszerette-

tése, a zenéhez kapcsoló-

dó kultúrtörténeti ismere-

tek átadása. 

A gyermekek játékigényé-

nek, szereplési vágyának 

kielégítése, kommunikáci-

ós képességeik fejlesztése; 

értékorientált közösségfej-

lesztés a dráma eszközei-

vel.  A színjáték, mint mű-

vészi kifejezési forma 

megismertetése. 

A látás kiművelése és 

tudatosítása, a képi mű-

veltség megalapozása, a 

képi képzelet és emlé-

kezet bővítése, a vizuá-

lis gondolkodás és kife-

jezés, megjelenítés ké-

pességeinek fejlesztése.  

Élmények, gondolatok, 

érzelmek vizuális kife-

jezési módjának meg-

alapozása. A képzőmű-

vészeti alkotási techni-

kák megismertetése. 

A modern-, és társastánc 

oktatás célja a fizikai álló-

képesség, az ügyesség, a rit-

musérzék, tér-és formaérzék, 

a mozgáskultúra fejlesztése. 

Társas tevékenység lévén a 

kapcsolattartás, együttműkö-

dés, alkalmazkodás képessé-

gének fejlesztése Nemzeti, 

népi hagyományok megis-

mertetése, átörökítése - ér-

tékmegőrzés 

 

  
  

K
ép

-

zé
si

 i
d

ő
 1.-12. évfolyam  1.-12. évfolyam; (általá-

ban 2 előképző, 6 alapfok, 

4 továbbképző)  

1.-12. évfolyam; (általában 

2 előképző, 6 alapfok, 4 

továbbképző) 

1.-12. évfolyam; (általá-

ban 2 előképző, 6 alap-

fok, 4 továbbképző) 

1.-12. évfolyam; (általában 2 

előképző, 6 alapfok, 4 to-

vábbképző) 

T
ev

ék
en

y
sé

g
ek

/ 

á
g

a
za

t 

- Tanszaki órák 

- Műhelyfoglalkozások 

- Kiállítások 

- Versenyek 

- Pályázatok 

- Hangversenyek, előadások, be-

mutatók 

- szolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet 

- hangszeres gyak. óra 

- zenekar 

- kamarazenekar 

- kórus 

- beszédgyakorlatok 

- mozgásgyakorlatok 

- színpadi mozgás 

- próbák 

 

- grafika 

- festészet 

- szobrászat 

- fotó-videó 

- textil-művesség 

 

 

modern-kortárs tánc 

modern társastánc 

 

- fizikai állóképességet 

fejlesztő gyakorlatok 

- próbák 

F
el

v
ét

el
 - Egyéni választás alapján 

- Megfigyelés 

- Ajánlás 

- Egyéni választás alap-

ján 

- Megfigyelés/felvételi 

- Ajánlás 

- Egyéni választás alap-

ján 

- Megfigyelés/felvételi 

- Ajánlás 

- Egyéni választás 

alapján 

- Megfigye-

lés/felvételi 

- Ajánlás 

- Egyéni választás alapján 

- Megfigyelés/felvételi 

- Ajánlás 
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10.4. Nemzetiségi oktatás 

 

10.4.1. Nemzetiségi német nyelv oktatása 

 

A kisebbségi oktatás a magyarországi közoktatás részeként valósítja meg az iskolai nevelés és 

oktatás általános céljait és feladatait. Emellett biztosítja a kisebbség nyelvének tanulását, a 

kisebbség nyelvén való tanulást, a kisebbség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának 

megismerését. A hagyományőrzést –és teremtést, az önismeret kialakítását, a kisebbségi jo-

gok megismerését és gyakorlását.  

A kisebbségi oktatás segíti a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót abban, hogy megtalálja, 

megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát. Elfogadja és másoknak is megmutassa 

értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

Iskolánkban mindez a német kisebbségi oktatásban jelenik meg. 

Iskolánknak, mint német nemzetiségi kisebbségi oktatást és nevelést folytató intézménynek…   

 

Célja, hogy: 

 A tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a német nyelvi és kulturális gazdagság elő-

nyei, és alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetiségi öntudat. 

 Tanulóink elsajátítsák nagyszüleik anyanyelvét, megismerjék a nemzetiségi kultúrát, 

és tudatosan ápolják hagyományaikat. A nemzetiségi identitás megőrzése a nyelvtanu-

lás és hagyományápolás által 

 Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia kialakítása.  

 Európai azonosságtudat; nyitottság más népek kultúrája iránt 

 

Ehhez nyelvoktató kisebbségi oktatást alkalmazunk. E szerint a tanítás nyelve a magyar, a 

német kisebbségi nyelv és irodalom tantárgyakat a tanítási óra keretében az 1. évfolyamtól 

oktatjuk, heti 5 órában. A 2013/14. tanévtől a NAT és a kerettanterv előírásának megfelelően 

a nyelvoktatás alsó tagozaton heti 1 óra német népismeret, felső tagozaton heti 1 óra német 

népismeret tantárggyal egészül ki. 

A hatékonyság érdekében a 20 fő fölötti tanulócsoportokat bontjuk. 

 

A szülők a beiratkozáskor írásbeli nyilatkozattal (EMMI rendelet melléklete szerinti forma-

nyomtatvány kitöltésével) vállalják, hogy gyermekük az iskola teljes képzési ideje alatt (8 év) 

vállalja a német nemzetiségi órákon és a nyelvoktatással együtt járó egyéb tevékenységeken 

(pl. nemzetiségi napon) való részvételt. 

Ez alól a kötelezettség alól csak nagyon indokolt esetben lehet a szülő, pedagógus együttes 

kérésére felmentést kapni. (pl. tanulási nehézség) Ehhez igazgatói engedély szükséges. 

Más iskolából érkező tanuló esetében nyelvtanulási problémáit egyéni felzárkóztatással, meg-

felelő türelmi idő biztosításával segítjük. 

 

További céljaink: 

 A nemzetiségi nyelv fennmaradásának segítése elméleti és nyelvhasználati ismeretek 

bővítésével 

 A német nemzetiség hagyományainak, szokásainak megismertetése, felelevenítése. 

 Ismerkedés elődeink lakáskörülményeivel, foglalkozásaival, használati tárgyaival, 

munkaeszközeivel, öltözködési és étkezési szokásaival, főbb ünnepeivel  
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 Ismerkedés a német és a magyarországi német írók, költők műveivel az adott korosz-

tálynak megfelelően 

 Német táncok oktatása 

 A nemzetiségi, közösségi érzés, az identitás formálása. 

 

A nemzetiségi nyelvoktatás feladatai, tevékenységi formái: 

 A gyermekek szókincsének bővítése az életkori sajátosságok figyelembe vételével.  

 Nyelvhasználati ismeretek gyakorlása – beszélgetés, szituációs gyakorlatok segítségé-

vel. 

 Hagyományok, szokások megismerése – játék, gyűjtő munka segítségével. 

 Nemzetiségi programok szervezése, lebonyolítása, ezeken való részvétel 

 Hagyományápolás – nemzetiségi nap (hét) szervezése; TrachTag szervezése  

 Színházlátogatás (DBU) 

 Múzeumlátogatás, múzeumi nyelvi óra, kézműves foglalkozás 

 

 

10.4.2. Roma kisebbséghez tartozó tanulók oktatása 

 

A roma tanulók nevelése, oktatása iskolánkban integráltan történik. Az oktatás tartalmát, ke-

reteit tekintve semmilyen elkülönítést, megkülönböztetést nem alkalmazunk. Ez vonatkozik a 

tanulók teljesítményének értékelésére is.  

A tanulócsoportok vegyes összetételűek; az iskolánkban működő minden képzési formát és 

szabadidős tevékenységet minden kisgyermek érdeklődése és képessége szerint igénybe ve-

het. 

Beiskolázáskor az óvoda jelzései, a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye, a szülők kéré-

sei és az arányosság elve alapján döntünk a tanulók csoportba helyezéséről.  

 

A roma kisebbséghez tartozó tanulók oktatásának alapelvei: 

 A roma gyerekek a többségi és más nemzetiségi gyerekekkel együtt, közös osztályok-

ban vesznek részt a tanulás, tanítás folyamatában. 

 A roma gyerekek többségi (magyar) nyelvű oktatásban részesülnek. 

 Tanórai és tanórán kívüli keretben biztosítjuk a roma gyerekek személyiségfejleszté-

sét. 

 Segítjük az identitás megtalálását, megőrzését, vállalását. 

 

A szociális hátrányok csökkentését a következőkkel támogatjuk: 

 pályázatokat írunk, 

 segítjük a különböző segélyekhez jutást azáltal, hogy támogatjuk a kérelmeket, ill. 

megfogalmazzuk azokat a hozzá nem értő kérelmezők nevében,  

 rendszeresen tartjuk a kapcsolat a Családsegítő Központtal valamint azokkal a szerve-

zetekkel, amelyek segítséget tudnak nyújtani a roma tanulók szociális, mentális és 

egészségügyi megsegítésében. 
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10.5. A nevelés és oktatás egyéb színterei 

 
10.5.1. A napközi/egésznapos nevelés 

 
Célja: Azoknak a tanulási, pihenési, szórakozási és étkezési szükségleteknek a kielégíté-

se, melyeket a család, a szülők elfoglaltsága miatt nem tudnak biztosítani. A gyermek 

személyiségének fejlődéséhez való hozzájárulás a délutáni kötött és szabadon választott 

tevékenységek által. 

 

Feladata:  

 Tanulássegítés, a házi feladatok elkészítése szakszerű irányítás és segítségadás 

mellett 

 A tanulásban lemaradók segítése, korrepetálása 

 Az egyéni képességek fejlesztése differenciálással 

 A tanulók szabadidejének megszervezése, tartalmas időtöltés biztosítása iskolai és 

iskolán kívüli keretek között 

 A gyermek egész napos felügyeletének és nevelésének biztosítása 

 Szociális ellátás biztosítása (étkezés) 

 A tanulócsoport közösségi életének szervezésében való részvétel 

 

A tanulás, a felzárkóztatás, tehetséggondozás ugyanúgy feladata, mint a szabadidős tevékeny-

ségek megszervezése. 

 

Az egészséges életmódra nevelés megvalósítása érdekében törekszünk a szabadidő friss leve-

gőn történő eltöltésére, valamint a munka és a pihenés arányainak optimálishoz közelítő meg-

szervezésére. 

A napközis nevelő feladata, hogy minél változatosabb foglalkozásokat biztosítson a gyerme-

kek számára szabadidős kereteken belül. Szervezett vagy szabadon választott tevékenységek-

kel biztosítsa a pihenést és a kikapcsolódást a tanulók számára. 

 

Az iskolán kívüli lehetőségeket kihasználva adjon módot művelődésre pl. színház, mozi, 

hangverseny vagy kiállítás látogatás megszervezésével. 

A napközinek meghatározott napirendje van, ahol a kötött és kötetlen foglalkozások váltják 

egymást. 

A napközis ellátás egyéni kérésre, megfelelő térítési díj ellenében vehető igénybe. A térítési 

díj mértéke szociális szempontok alapján mérsékelhető esetleg megszüntethető.  

 

A felső tagozaton a gyermekek igényei illetve a szülők kérése alapján alakítunk ki napkö-

zis/tanulószobai csoportokat.  

Fő feladat a tanulás segítése, a házi feladatok elkészíttetése, szükség szerinti segítségadással. 

A rövidebb időkeretek miatt kevesebb idő jut az egyéni odafigyelésre és a szabadidős tevé-

kenységekre is.  

Törekszünk rá, hogy egy-egy mozi vagy színházlátogatás bekerülhessen a szabadidős keretbe. 
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Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásá-

nak elvei és korlátai: 

 

A tanulók eredményes ismeretszerzéséhez, munkaterheik csökkentéséhez a megfelelő pihenő-

idő biztosításához szükséges mutatók a következők: 

 Magas színvonalú, hatékony tanítási óra 

 A tanulók előzetes motivációjának felkeltése különböző módszerekkel 

 A tanuló általános tanulási képességeinek fejlesztése  

 A tanuló kitartásának és szorgalmának erősítése 

 A tanuló reális képe a saját tanulási képességeiről 

 A tanulás szeretetének kialakítása 

 

Mindezek alapján elvárás, hogy: 

 A tanítási órán a tananyag feldolgozása a megértésen alapuljon 

 Az önálló tanulásra való képesség kialakítása érdekében tanítsuk meg a tanulás tanulá-

sát! 

 Minden pedagógus vegye figyelembe a gyermek életkorát, adottságait, az ismeret elsa-

játításának fokát, az átlagos képességeket, az eddig elsajátított tudást az előírt szóbeli 

és írásbeli feladatok adásánál.  

 Mindenki annyi és olyan szóbeli és írásbeli feladatot adjon, amelyet a napközis, ill. 

otthoni tanulás alkalmával meg lehet tanulni, el lehet készíteni.  

 Napköziben a tanulók tanulják meg a helyes időbeosztást, a tanulás és az írásbeli 

munkák ellenőrzésének rendjét. 

Ennek célja: az önellenőrzés, hibátlan munkavégzés  

Eszközei lehetnek: csoportos megbeszélés, tanulópárok, tanulási nehézséggel 

küzdő tanulók segítése egyéni vagy csoportos felzárkóztatással.  

 A hatékony tanulás és személyiségfejlesztés érdekében a pedagógus éljen a differenci-

álás lehetőségével az írásbeli és szóbeli feladatok kijelölésekor.  

 Biztosítani kell a tanulók arányos napi és heti terhelését figyelembe vevő órarendet, 

időben megtervezett és közzétett délutáni szabadidős tevékenységeket, sport, tanulmá-

nyi, művészeti versenyeket, bemutatókat. 

 Amennyiben a tanuló az iskola képviseletében rendezvényen, versenyen vesz részt, 

kérésére a pedagógus eltekint a feladatadástól ill. annak számonkérésétől vagy időben 

módosítja azt 

 Amennyiben a tanuló magánjellegű elfoglaltsága vagy szülői kérés alapján van távol a 

tanórától, úgy a házi feladatok elkészítése, a felkészülés a gyermek és a szülő felelős-

sége. 

 A szülőkkel tartott konstruktív kapcsolattartás révén igyekszünk megértetni az otthoni 

napirend, heti rend kialakításának fontosságát, azt, hogy a tanulás, a pihenés, a játék 

megfelelő egyensúlya a gyermek fejlődését szolgálja. 

 Fontosnak tarjuk, hogy a hétvége, az ünnepek, a tanítási szünetek a pihenést, a családi 

programok megszervezését szolgálják. A folyamatos felkészülés és a gyakorlás érdek-

ében azonban ezekre az időkre is adható – az előző szempontok szerint – írásbeli és 

szóbeli feladat. 

10.6.  A tanórán kívüli foglalkozások rendszere 

 
A tanórán kívüli foglalkozások célja: 

 A tanulásban lemaradók segítése 

 Az egyéni érdeklődés és képességek kiderítése, fejlesztése 
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 A szabadidős tevékenységek megszervezése 

 Bekapcsolódás a város kulturális életébe; az önművelés igényének felkeltése 

 A közösséghez tartozás élményének átélése 

 A tanulási sikertelenség kompenzálása olyan tevékenységgel, amelyben sikeres, ered-

ményes lehet a gyermek 

 

Választható, ill. ajánlott lehetőségek, tevékenységek: 

 

Alsó tagozat Felső tagozat 

1. Korrepetálások – A tanulásban lema-

radók segítésére, a hiányok pótlására 

szolgáló foglalkozások.  

2. Fejlesztő foglalkozások  

 Egyéni vagy kis csoportban történő 

fejlesztés. Célja a hiányzó képessé-

gek, készségek kialakítása, meg-

erősítése. Fejlesztőpedagógus vagy 

tanító végzi ezt a feladatot az erre 

kialakított és felszerelt foglalkozta-

tó szobában, egyénre meghatáro-

zott fejlesztési terv szerint. 

 Zeneterápia – Főként magatartás-

zavaros, beilleszkedési problémák-

kal küzdő tanulók számára. A fog-

lalkozást gyógypedagógus vezeti.  

3. Tehetséggondozás 

 Művészeti órák (zene, képzőművé-

szet, dráma, modern-és társastánc) 

 Sportfoglalkozások, edzések 

 Versenyekre való felkészítés 

4. Művelődés, kulturális programok 

 Színház, mozi, hangverseny, és 

egyéb kulturális rendezvények 

rendszeres látogatása 

 Múzeumi órák 

 Gyermekkönyvtári foglalkozások 

 Deutsche Bühne színházlátogatás 

5. Szakkörök 

 furulya 

1. Korrepetálások – Minden tantárgyból, 

amiből igény jelentkezik. 

2. Szakkörök, tehetséggondozó, felké-

szítő foglalkozások 

 Informatika (ECDL felkészítő) 

 Tantárgyi versenyekre való felké-

szítés 

 Művészeti versenyekre való felké-

szítés 

 Sportági versenyekre való felké-

szítés 

 Matematika szakkör 

 Felvételi előkészítő 

 Nyelvi tehetséggondozás 

 Énekkar 

 Művészeti órák és műhelymunkák 

3. Sportkörök, sportági edzések 

 atlétika 

 labdarúgás 

 kosárlabda 

4. Színház, mozi, hangverseny és egyéb 

kulturális rendezvények rendszeres lá-

togatása 

 

Az iskola művészeti és sporttevékenységével kapcsolatos tanórán kívüli lehetőségeket az 

alsó és felső tagozatos gyermekek egyaránt igénybe vehetik – korcsoporttól függően. 

Pl. énekkar, sportági edzések, művészeti foglakozások 

 

A tanórán kívüli lehetőségeket igyekszünk évente az igényekhez igazítani. Igényfelmérést 

végzünk a tanév végén arra vonatkozóan, hogy a következő tanévben milyen foglalkozások 

iránt lenne érdeklődés, ill. milyen újabb témájú szakkör indítására van igény.  
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Ennek eredményétől és a fenntartó által biztosított keretektől függően szervezzük a foglalko-

zásokat.  

A tanórán kívüli foglalkozások között van olyan is, melyet a pedagógus ajánl a gyermeknek, 

ha esetleg az nem ismerné fel annak szükségességét, ill. számára hasznos voltát. Ilyen, pl. a 

korrepetálás, versenyre felkészítés, zeneterápia stb. 

 

Mivel a foglalkozások tematikáját a kollegák legalább fél évre előre megtervezik, a gyerekek-

től elvárjuk, hogy erre az időre tartsanak ki választásuk mellett. A későbbiek folyamán lehető-

ségük van váltásra, más tevékenység kipróbálására.  

 

Fontos, hogy az egész napos nevelés felöleljen olyan tevékenységeket is, melyek nem csak 

tanítanak, hanem szórakoztatnak is. Mivel az iskola épülete távol van a többi közművelődési 

intézménytől, az általuk kínált lehetőségeket ritkábban tudjuk igénybe venni. Ezért van szük-

ség a helyi, minél szélesebb skálájú kínálatra. 

 

Az osztályközösségeknek joguk van saját igényeiknek és lehetőségeiknek megfelelően – akár 

a szülőkkel közösen – szabadidős tevékenységeket szervezni, rendezni. Kedveltek a családos 

kirándulások, osztálykeretben különböző ünnepek megünneplése. (pl. anyák napja, karácsony, 

teadélután)  
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11. KÖRNYEZETI-ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM  
 

 

Tartalma: 

 
1. Helyzetelemzés, helyzetkép 

1.1 Múlt és jelen 

1.2 Hagyományaink 

2. Alapelvek, célok 

2.1 Alapelvek 

2.2 Célok, feladatok 

3. Erőforrások számbavétele 

 3.1 Belső erőforrások 

 3.2 Külső erőforrások, kapcsolatok 

 3.3 Anyagi erőforrások 

4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 4.1 Helyi értékek és problémák 

 4.2 Hagyományos tanórai foglalkozások 

 4.3 Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

 4.4 Tanórán kívüli keretek 

5. Iskolai környezet 

6. Pedagógus-továbbképzés 

7. Mindennapos testnevelés 

 

 

1. Helyzetelemzés, helyzetkép 
 

1.1 Múlt és jelen 

 

Iskolánk épülete a település "újvárosi" részén kertvárosi környezetben helyezkedik el. Az ud-

varban sportolásra alkalmas bitumenes-és műfüves pálya, valamint fajátékokkal ellátott zöld 

terület szolgálja a gyerekek kikapcsolódását. Az iskolakert fásítása során olyan példányokat 

kerestünk, amelyek a tananyag szemléltetését segítik. A tornaterem a Városi Sportcsarnok 

felépüléséig, évekig országos és nemzetközi versenyeknek biztosította a helyszínt. Ezek a 

feltételek lehetővé tették, hogy a 80-as években a város egyetlen testnevelés tagozatos iskolá-

jaként a tanulók szép eredményeket érjenek el a sport terén. A 90-es évektől új képzési for-

mák iránt nőtt meg a szülők igénye (informatika, idegen nyelv), melyek mellett a testnevelés 

profil elvesztette versenyképességét. 

Iskolánkban 2007/2008-as tanévtől kezdve a testnevelés újra kezdi visszanyerni presztízsét, és 

közoktatási típusú sportiskolaként működhettünk. A változó szülői igények következtében a 

sportiskolai képzési forma megszűnt.  

A mindennapos testnevelés és a különböző sportkörök biztosították a gyerekek rendszeres 

sportolási lehetőségét. 

A 80-as években az akkori nevén Babits Mihály Művelődési Házzal együttműködve a városi 

és város környéki Madarak és Fák napja programjait (kiállítások, rajzpályázatok, vetélkedők) 

szerveztük, bonyolítottuk le. 
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2003-ban a város felkérésére kialakítottuk a Hollós László emlékszobát, mely ma folyosó 

kiállításként működik és aktívan részt vettünk a városi Hollós László emlékév rendezésében. 

Évekig rendeztünk városi környezetismereti tanulmányi versenyt a negyedik osztályosok 

számára. 

Továbbra is jó a kapcsolatunk: a Művelődési Ház, Művészetek Háza, Wosinsky Mór Megyei 

Múzeum, Gyerekkönyvtár. 2017-ben „Múzeum barát iskola” címet nyertük el.  

Városunk földrajzi fekvése lehetővé teszi az erdei és a vizes élőhelyek (Sötétvölgy, Szálka, 

Gemenc) ökológiai rendszereinek közvetlen megismerését. 

Kihasználjuk a városi sportlétesítmények adta lehetőségeket pl. korcsolyázás, élményfürdő, 

uszoda. 

 

1.2 Hagyományaink 

 

Versenyek: Kaán Károly környezet- és természetismereti verseny, Herman Ottó biológia ver-

senyen való részvétel, Hevesy kémia verseny, Baktai Természettudományi vetélkedő, házi 

tanulmányi versenyek alsó és felső tagozaton, Szent Kristóf természetismereti verseny, sport-

versenyek (labdarúgás, atlétika, ügyességi), Zrínyi kupa, levelezős versenyek 

 

Kirándulások közeli helyszínei: Sötétvölgy, Váralja, Gemenc, Óbánya, Szálka 

 

Túrák: Borvidéki túra (Föld napi túra), Városismereti túra, Határtalanul Erdélyi tanulmányi 

utazás, Kincskereső túra 

 

Táborok: Művészeti táborok, Erzsébet tábor, német nemzetiségi tábor 

 

Sportrendezvények: Zrínyi Kupa (általunk szervezett labdarúgó torna), diákolimpiák, mezei 

futóversenyek, labdarúgó tornákon való részvétel, Garay napok sportvetélkedői, Challenge 

day, Gróf Domain Zichy futóverseny, Borvidéki félmaraton futóverseny, kölyökatlétika ver-

senyek, társastánc és aerobic versenyek 

 

Programok, akciók:  

 Időszakos kiállítások megtekintése a Művelődési Házban (pl. Év természetfotósa),  

 Iskolai faliújság,  

 Osztály- és családos kirándulások,  

 Elemgyűjtés, Pet palackgyűjtés, kupakgyűjtés, 

 Maradék ételek gyűjtése a kutyamenhely számára,  

 Garay nap reformkonyha bemutatói, 

 Szelektív hulladékgyűjtési akciók (őszi, tavaszi papírgyűjtés), 

 Szelektív hulladékgyűjtés a tantermekben, irodákban, 

 Szépítsük együtt Szekszárdot szemétszedési program,  

 Garay klub változatos témákkal,  

 Egészségnapok, témahetek, projekthetek 

 Sportnap a szülői munkaközösség szervezésében 

 Fenntarthatósági témahét 

 Erdei iskola  
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2. Alapelvek, célok 
 

2.1 Alapelvek 

 

A nevelés folyamatában a környezeti- és egészségnevelés alapelvei közül az alábbiakat tartjuk 

különösen fontosnak: 

 

 Ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 Fenntarthatóságra nevelés 

 Biológiai és társadalmi sokféleség 

 Helyi és globális szintek kapcsolatai és összefüggései 

 Alapvető emberi szükségletek és jogok 

 Ökológiai lábnyom 

 Prevenció, egészségmegőrzés 

 Egészséges táplálkozás 

 Mindennapos testnevelés, testmozgás 

 Testi és lelki egészség fejlesztése 

 Viselkedési függőségek, szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának meg-

előzése 

 Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 Személyi higiéné 

 

2.2 Célok, feladatok 

 

 Tanulóink magatartása és életvitele környezettudatos legyen 

 Életvitelük és magatartásuk legyen személyes felelősségen alapuló környezetkímélő és 

takarékos 

 Legyenek felelősek a természeti és épített környezet iránt 

 Igényük legyen az egészséges életmódra, ismerjék a hozzá szükséges technikákat, 

módszereket 

 ÖKO iskolai cím elnyerése 
 

Közép- és rövid távú célok Feladatok Sikerkritérium 

Az iskola egészét hassa át a 

környezeti- és egészségneve-

lés 

- az intézmény teljes dolgozói 

körének a megnyerése 

- helyi tantervben műveltségi 

területenként és a tanmene-

tekben is jelenjenek meg a 

témával kapcsolatos feladatok 

és a módszerek 

- több környezeti- és 

egészségnevelési tarta-

lom a tanmenetekben és 

a tanórákon  

- változatosabb tanítási és 

tanulássegítési környe-

zeti-és egészségnevelési 

módszerek 

 



 

 69 

 

 

 

 

 

Az iskola dolgozói szemé-

lyes példaadással közvetít-

sék a környezettudatos és az 

egészséges életvitelt  

- képzések, továbbképzések 

tartása az adott témában 

- a felnőttek rendelkez-

nek mindazon ismere-

tekkel, szakmai hozzá-

értéssel és személyes-

példamutatással,  

amelyek a környezettu-

datosság és az egész-

ségnevelés alakítása so-

rán mintaként szolgál-

nak 

- az iskolai programok 

tervezésekor szempont, 

hogy a lehetőségekhez 

képest minél környe-

zetkímélőbb legyen a 

program 

Az iskolai környezet óvása, 

tisztaságának javítása 

- tisztasági akciók szervezése 

(tiszta osztály verseny, udvar-

rendezés, hulladékgyűjtési 

verseny, kézi préselő haszná-

lata) 

- javul az iskola és kör-

nyezetének tisztasága 

- szelektív hulladékgyűj-

tés (papír, elem, mű-

anyag) 

Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal 

- rendszeres, alkalmankénti 

ellenőrzések 

- észrevehetően csökken 

az iskola víz és villany-

fogyasztása 

A tanulók ismerjék meg 

környezetüket, lássák és 

óvják az értékeket, vegyék 

észre a problémákat 

- természetben, környezetben 

végzett szemlélődés, vizsgá-

lódás 

- kiállítások, vetélkedők, elő-

adások szervezése 

- kirándulások, erdei iskola 

szervezése 

- téli madáretetés 

- egyre többet érdeklőd-

nek és tudnak a helyi 

környezetről, és ezt 

szívesen átadják 

 

Iskolai hagyományok ápolá-

sa 

- meglévő programok, rendez-

vények, versenyek szervezé-

se és lebonyolítása 

 

- valamennyi megvaló-

sul minél több tanuló 

részvételével 

A tanulók problémamegoldó 

gondolkodásmódjának, az 

önálló ismeretszerzés képes-

ségét megalapozva az élet-

hosszig tartó tanulás fejlesz-

tése 

- “zöld faliújság” működtetése 

- szakkönyvek, folyóiratok, 

videó anyag és CD-k beszer-

zése az iskolai könyvtárba 

- internet hozzáférés biztosítása 

- egyre több gyerek kér 

feladatot, tart kiselő-

adást, egyre többen lá-

togatják a könyvtárat 

- tudja használni a szak-

irodalmat 

- a versenyeredmények 

javulnak 
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Saját és társai testi és lelki 

egészségének óvása 

Bántalmazás, iskolai erőszak 

megelőzése 

- a helyi tantervekben (oszt. fői, 

egészségtan, háztartástan, eti-

ka) jelenjenek meg ezek a té-

mák (higiéniai szabályok, vi-

selkedéskultúra, etikai nor-

mák) 

- ebédlői viselkedés figyelem-

mel kísérése 

- DÖK által működtetett fe-

gyelmi rendszer 

 

- a tanulók kulturáltan 

viselkednek, jellemzi 

őket a tolerancia 

Ismerjék a drog, a dohány-

zás, az alkoholkárosító hatá-

sait 

Viselkedési függőségek, 

szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásá-

nak megelőzése 

 

- előadások, kiállítások, vetél-

kedők szervezése  

- Osztályfőnöki órákon, egész-

ségnap keretében valósul meg 

- tanulóink nem hódolnak 

a káros szenvedélyek-

nek 

- tisztában vannak ezen 

anyagok károsító hatá-

saival 

 

Sajátítsák el az egészséges 

és kulturált étkezés, öltözkö-

dés, tisztálkodás szabályait 

Személyi higiéné 

- a helyi tantervekben (oszt. fői, 

egészségtan, háztartástan, eti-

ka) jelenjenek meg ezek a té-

mák (higiéniai szabályok, vi-

selkedéskultúra, etikai nor-

mák) 

- ebédlői viselkedés figyelem-

mel kísérése 

- védőnői órák 

 

- megfelelés az említett 

tantárgyak követelmé-

nyeinek 

 

 

Sajátos cél Feladatok Sikerkritérium 

A sport, a mozgás, az egész-

séges életmód iránti igény 

kialakítása  

- Sportvetélkedők, gyalog és 

kerékpártúrák szervezése 

- a szervezett programok 

sikeres lebonyolítása 

A sportban kiemelkedő ké-

pességű gyermekek tehetsé-

gének kibontakoztatása 

- ezen tanulók edzése, verse-

nyeztetése 

- a kiemelkedő sporteredmé-

nyek elismerése (pl. “tanév 

sportolója cím”) 

- eredményes szereplés a 

versenyeken 

Testileg edzett, egészséges 

gyermekek nevelése 

Mindennapos testnevelés 

- testmozgási és sportolási igé-

nyek felmérése 

- edzések, sportkörök 

elindítása, s ezeken 

résztvevő tanulók szá-

mának megtartása, eset-

leg növelése 
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Baleset megelőzés, elsőse-

gélynyújtás 

- védőnő órák, Garay nap, 

egészségnap keretében 

- tanórákon (kémia, biológia, 

testnevelés, technika, osztály-

főnöki, etika, természetisme-

ret, környezetismeret)  

- tűzriadó lebonyolítása 

- katasztrófavédelmi nap  

- baleset esetén szerve-

zetten reagál az iskola 

- tanórai balesetek szá-

mának csökkenése 

 

 

3. Erőforrások 
 

3.1 Belső erőforrások 

 

Humán erőforrások Feladat 

Iskolavezetés - támogatja a környezeti- és egészségnevelési programokat 

- aktívan részt vesz az egyes programokban 

- segíti az anyagi erőforrások előteremtését 

- hasznosítható kapcsolatrendszerével segíti a munkát 

Tanárok - kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes 

környezeti és egészségfejlesztési tartalmakat 

- környezettudatos magatartásukkal példát mutatnak 

- környezeti- és egészségnevelési feladatok, programok 

megvalósítását segítik 

Környezet- és egészségnevelési 

munkacsoport 

- elkészíti az éves munkatervet 

- segíti és koordinálja annak megvalósítását 

- pályázatokat ír, kapcsolatokat teremt 

Osztályfőnöki munkaközösség - évfolyamokra lebontva foglalkozik a környezeti- és 

egészségnevelési tartalmak feldolgozásával 

- aktívan részt vesz a programok lebonyolításában  

- felméri és segíti a hátrányos helyzetű tanulókat, családo-

kat  

- együttműködik a szociálismunkással és a védőnővel  

- kapcsolatot tart fenn az iskola és a Gyermekjóléti Szol-

gálat, Gyámügy, Rendőrség között 

Diákönkormányzatot segítő 

tanár 

- erősíti a környezeti- és egészségnevelés területeit  

Iskolavédőnő - segíti a tanárok egészségnevelő munkáját (felvilágosító 

óra, programok szervezése, lebonyolítása, személyes hi-

giéné kialakítása) 

- dolgozók számára helyi szűrővizsgálatokat (vércukor-

szint mérése, vérnyomás mérése ...) szervezhet 

Iskolaorvos - segíti a megelőző és egészségmegőrző munkát (szűrő-

vizsgálatok, oltások 
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Nem pedagógus dolgozók - támogatják a pedagógus munkát a programok hátterének 

biztosításával 

- iskola gazdaságos működésének a megvalósításában 

vesznek részt (vizesblokk és világítási hálózat karbantar-

tása, szelektív hulladékgyűjtés, zöldítési program, kör-

nyezetbarát tisztítószerek alkalmazása) 

Diákok - részt vesznek a számukra szervezett programokon (hall-

gatóság, tevékeny szerepvállalás, önálló kutatások és 

kezdeményezések) 

- vigyáznak a környezetükre, maguk és társaik egészségé-

re és figyelmeztetik társaikat a kulturált magatartásra (a 

feladatok megvalósításában aktív szerepet vállal a DÖK) 

Szülők - támogatják és megerősítik a gyerekek környezettudatos 

magatartásának kialakulását 

- együttműködnek az egészségmegőrzésben, a prevenció-

ban 

- segítenek a külső erőforrások felkutatásában (kapcsola-

tok, anyagi támogatás) 

- tevékenyen részt vesznek a programokban, mellyel a 

szülők szemlélete is formálódik (gyűjtőakciók, progra-

mok szervezése) 

 

 

 

Tárgyi feltételek Lehetőség 

Tornacsarnok, futófolyosó, zöld-

felületű belső udvar, műfüves 

pálya, művészeti terem, iskola 

udvara 

- testnevelésórák, sportfoglalkozások, edzések, szabad-

idős foglalkozások helyszíne 

- sokszínű sportági kínálat biztosítása 

Városi jégpálya, Városi uszoda, 

Városi Atlétikapálya 

- testnevelés órák, edzések szabadban való eltöltése 

Prométheusz park - szabadidő eltöltése, gyermekrendezvények 

Tankonyha - háztartástan órák, Kukta szakkör, rendezvények hely-

színe 

Fogászati rendelő - vizsgálatok, kezelés helyben 

Védőnői szoba - helyi vizsgálatok, szűrések, kezelés helyben 

Iskolai könyvtár - előadások, internethasználat, szakirodalom használata 

Számítástechnikai termek - internethasználat a projektnapokon, kutatómunka 
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3.2 Külső erőforrások, kapcsolatrendszer 

 

intézmény, szervezet kapcsolat tartalma 

Fenntartó - a fenntartó környezeti- és egészségnevelést érintő helyi 

rendeleteinek megismerése 

- az iskolával szemben támasztott elvárások és programok 

támogatása 

Önkormányzat környezetvé-

delmi referense 

- programok szervezése, támogatása, lebonyolítása 

Duna Dráva Nemzeti Park - kirándulások, túrák szervezése, lebonyolítása 

- szakemberek biztosítása  

ALISCA Terra - tájékoztatás, akciók szervezése 

- hulladékgyűjtési kampány  

- programcsomagok és eszközök biztosítása 

E.R.Ö.V. Zrt. - Víz napi rendezvények segítése 

- Vízmű látogatása a Víz világnapján  

Magyar Madártani Egyesület - szakemberek biztosítása 

Városi Rendőrkapitányság - programok szervezése, segítése (közlekedési verseny) 

ÁNTSZ - programok szervezése, támogatása, lebonyolítása 

Mentálhigiénés Egyesület - Pszichológi Kultúra hete - gyermekprogramok biztosítása 

Kristály Lélekvédő Egyesület - Előadásain való részvétel 

RÉV drogambulancia - Prevenciós programok 

Mentőszolgálat - programok segítése  

Vöröskereszt - programok segítése  

Máltai Szeretetszolgálat - családok segítése, adományok 

Helyi média - tudósítás 

Minisztériumok - információk biztosítása  

- tananyag és taneszközök biztosítása  

- tananyag és taneszközök biztosítása a környezetvédelmi 

és természetvédelmi ismeretek oktatásához 

Sportegyesületek (UFC, Feke-

te Gólyák Kézilabda SK, AC 

Szekszárd, GYKSE kosárlab-

da, Szekszárdi Vízmű SE és 

egyéb helyi sportegyesületek, 

szakosztályok) 

- utánpótlás nevelés az egyesületek számára 

- versenyeztetés, létesítmények biztosítása 
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3.3 Anyagi erőforrások 

 

Az iskola és a DÖK a szükséges taneszköz és szakkönyvvásárlás, valamint iskolai környezeti 

és egészség életmód témájú versenyek lebonyolításához, jutalmazásához lehetőségei szerint 

támogatást nyújt. 

 

A programok megvalósításához kihasználjuk az egyesületek, alapítványok (Gyermekek Sza-

badidejéért, Sportosztály az utánpótlás-nevelésért) és pályázatok nyújtotta lehetőségeket. 

 

Túrákhoz, kirándulásokhoz, táborokhoz a fentieken kívül a szülői segítséget is igénybe ves--

szük. 

 

 

4.Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 

4.1 Helyi értékek és problémák 

 

Helyi adottságok:  

 

 Két eltérő földrajzi adottságú táj határán fekszik a város (Mezőföld, Szekszárdi-dombság) 

lösz, löszformák, 

 szőlőkultúra, borvidék 

 Duna-Dráva Nemzeti Park, benne a Gemenci-erdő, Taplós, Pörbölyi Erdei Iskola (ártéri 

gazdálkodás, ártéri élővilág) 

 Sötétvölgy, Óbánya, Szálka (erdő és mező élővilága, erdőgazdálkodás, táborozási lehető-

ség) 

 Fadd-Dombori (holtág, táborozási lehetőség) 

 Lelki egészséget támogató szervezetek, egyesületek (Mentálhigiéné E., Kristály Lélekvé-

dő Egyesület, RÉV) 

 

 

Ökológiai problémák: 

 

 A főútvonal a városon halad keresztül, túlterhelt úthálózat, légszennyezés, zajártalom 

 Fejlődő hulladékgazdálkodási technikák, illegális hulladéklerakás (patakmeder …), ÖKO 

udvar 

 Jelentős a talajerózió 

 

A helyi adottságok és problémák, valamint a környezeti- és egészségnevelési célok megjelen-

nek a hagyományos és a nem hagyományos tanórai keretekben, tanórán kívüli programokban. 
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 4.2 Hagyományos tanórai foglalkozások 

 

Az egyes évfolyamok életkori sajátosságainak és a tantárgyi lehetőségeknek megfelelően je-

lenik meg a pedagógiai munkában a környezeti- és egészségnevelés. A tantárgyi koncentráció 

lehetőséget ad a környezeti problémák globális áttekintésére és a környezeti érzékenység ki-

alakulására.  

Ez csak több tudomány eredményeinek a felhasználásával, társadalmi és természettudományi 

megközelítéssel lehetséges. A tantárgyi koncentráció lehetőséget ad arra, hogy az egészség-

megőrzés, fejlesztés és prevenció különböző témák felől kapjon megerősítést. 

 

 a jelenségek természettudományos összefüggését bemutató tantárgyak (természetismeret, 

fizika, kémia, biológia, környezetismeret) 

 az ember és környezete kapcsolatait sokoldalúan vizsgáló földrajz 

 a különböző technológiáknak, életünk mindennapjainak környezetre gyakorolt hatásait 

feltáró tantárgyak (technika, életvitel, háztartástan) 

 a felelősségvállaló, környezettudatos állampolgári magatartást, környezeti erkölcsöt, sze-

mélyes filozófiát alapozó történelem, társadalomismeret, osztályfőnöki óra és etika 

 a természeti és építészeti környezetünk szépségét, esztétikumát, harmóniáját közvetítő 

tantárgyak (vizuális kultúra, környezetismeret, földrajz, biológia, történelem, magyar iro-

dalom, ének-zene) 

 elemző gondolkodást, problémamegoldást, mérési technikákat, mérési eredmények sta-

tisztikai feldolgozását segítő tantárgyak (matematika, informatika) 

 a környezettel szembeni nemzetközi felelősség kialakítását segítő tantárgyak (idegen 

nyelvek) 

 önálló ismeretszerzés lehetőségét segítő tantárgyak (informatika, könyvtárhasználat) 

 testünk felépítését, működését és betegségeit megismertető tantárgyak (biológia, egész-

ségtan modul) 

 egészséges táplálkozást, személyes higiénét bemutató tantárgyak (oszt. fői. óra, háztartás-

tan) 

 a lelki egészséget, a társas viselkedést, a kommunikációt, önismeretet felkaroló tantárgyak 

(oszt. fői óra, etika, tánc és dráma, egészségtan) 

 testi egészségért felelős tantárgy (testnevelés, egészségtan) 

 

Az egyes évfolyamok életkori sajátosságainak és a tantárgyi lehetőségeknek megfelelően je-

lenik meg a pedagógiai munkában a környezeti- és egészségnevelés. 

 

4.3. Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

 

 napközis foglalkozás (alsó tagozat):  

o múzeumlátogatás (Wosinsky Mór Megyei Múzeum) 

o könyvtárlátogatás 

o emlékházak megtekintése (Babits Mihály Emlékház) 

o parkok, játszóterek látogatása 

o közös sportdélután 

 tagozatkirándulás Föld napja (Borvidéki), Városismereti, nemzetiségi német (alsó és felső 

helyszíne: Sötétvölgy, Gemenc, Váralja, Mórágy, Szálka, Alsónána stb.) 
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 osztálykirándulások 

 témahét, projekthét (Fenntarthatósági témahét stb) 

 terepgyakorlat (Vízmű megtekintése mindenkori 7. osztály, élőhelyek megismerése) 

 vetélkedők, melyek egy-egy világnaphoz köthetők (AIDS, Költészetnapja, Állatmenhely, 

Egészségnap, Egészséghét, Víz világnapja, Föld napja,  

 

4.4. Tanórán kívüli keretek 

 

Ezekbe a tevékenységekbe mindazok beletartoznak, melyeknek a felsorolása megtalálható a  

1.2 Hagyományaink címszó alatti részben. 

 

5. Iskolai környezet 

 

A helyzetből 

adódó jellem-

zők 

célok tevékenység, feladat 

autós forgalom - közlekedési biztonság 

növelése 

- kerékpáros és gyalo-

gos közlekedés növe-

lése 

- közlekedésbiztonsági ismeretek tanítása 

- kerékpárral közlekedők számára biciklitárolók 

 

zaj - csökkentés 

 

- fák és cserjék ültetése és gondozása 

- speciális ablaküvegek 

légszennyezés - csökkentés - zöldítés az iskola környékén,  

- növények gondozása, pótlása 

szemét - tiszta, egészséges kör-

nyezet 

- felvilágosító előadások a szelektív hulladék-

gyűjtésről, az egészségkárosító anyagokról és 

a fertőzési veszélyekről 

- utak sózása helyett ásványi őrlemény  

- hulladékgyűjtési akciók 

játszótér - a gyerekek mozgás-

igényének kielégítése 

- iskolai játszótér természetbarát anyagokkal 

való bővítése, korszerűsítése, homok cseréje 

iskolabelső - tiszta, meghitt kör-

nyezet 

- tantermek gyakori szellőztetése 

- dohányzásra külön kijelölt hely biztosítása 

- lábtörlők alkalmazása 

- váltócipők használata (alsó tagozat) 

- dekorációk az osztályokban, a folyosókon, a 

faliújságokon 

- élő sarok kialakítása 

- mellékhelyiségek felszerelés (szappan, WC 

papír) 

- zuhanyzóval felszerelt öltözők 

- az életkornak megfelelő méretű tantermi be-

rendezések 

Energia-

felhasználás 

- takarékos fűtés - gázkazán helyes szabályozása 

- nyílászárók javítása vagy cseréje 
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világítás - egészséges, takarékos 

- a természetes fény 

preferálása 

- hagyományos fénycsövek cseréje energiataka-

rékosra 

vízfelhasználás - egészséges ivóvíz 

- vízfogyasztás csök-

kentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása 

- a vizesblokk megfelelő használata 

iskolakert - tanítás, pihenés, fel-

üdülés helye legyen 

- tanösvény létrehozása 

- növény ültetése, gondozása, pótlása 

- madáretetők kihelyezése, gondozása 

 

6. Pedagógus továbbképzés 
 

Az élethosszig tartó tanulás, megújulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. 

Figyelemmel kísérjük a továbbképzési programokban a környezeti- és egészségneveléshez 

kapcsolódó tanfolyamokat, s az iskola lehetőségei szerint részt veszünk rajtuk.  

Célunk, hogy a tantestület valamennyi tagja részesüljön ilyen jellegű képzésekben. 

 

 

7. Mindennapos testnevelés 
 

Törvényben leírtak szerint működik.  

Iskolán belül a következő lehetőséget kínálunk tanulóinknak: 

 kosárlabda 

 kézilabda/szivacskézilabda 

 labdarúgás 

 játékos sportfoglalkozások 

 konditermi edzés 

A napközis időkeretben minden tanuló számára biztosítani kell legalább napi 20-30 percnyi 

időt a szabad mozgásra, levegőzésre, a játékos, egészségfejlesztő testmozgásra. 

Mindennapos testnevelés 
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12. A NEVELÉSI PROGRAM FELTÉTELEI 

 

 

Személyi feltételek 
 

Tantestület 

A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges pedagógus-ellátottságunk megfelelő. 

A pedagógus álláshelyek számát a fenntartó évente úgy határozza meg, hogy az tartalmazza a 

városi feladatokat ellátó két úszásoktatót, a művészeti iskola és sióagárdi tagiskola pedagógu-

sainak számát is. 

 

Technikai dolgozók 

A városban történt gazdasági átszervezések következtében a technikai személyzet már nem, 

vagy csak részben tartozik az intézmény irányítása alá. Az adminisztrációt a székhelyen egy 

főállású iskolatitkár látja el. A zeneiskolánál is alkalmazunk egy iskolatitkárt. Az oktatástech-

nikai eszközök kezelésére, karbantartására és az intézmény közös honlapjának kezelésére egy 

technikus áll rendelkezésünkre. A portás és udvaros a KT Dinamic alkalmazásában áll. A 

konyhai dolgozók egyéni vállalkozó felügyelete alá tartoznak. A takarítókat és a karbantartót 

a Tankerület foglalkoztatja, és az iskola koordinálja, ellenőrzi munkájukat. 

 

 

Tárgyi feltételek 

 
Székhelyintézmény 

(Szekszárd, Zrínyi utca 78.) 

 

A székhely épülete három szárnyból áll: 

1. A kétszintes „régi” épületnek nevezett részben az alsó tagozatos osztályok kaptak elhelye-

zést. 

2. A háromszintes „új” épületben tanul a felső tagozat. 

3. A harmadik épületrész ebédlői és művészeti iskolai tantermi ill. műhely funkciókat lát el. A 

volt kollégiumi épületben művészeti műhelyeket alakítottunk ki.  

 

További terek: 

 

 26 tanterem; egy része (16) szaktanterem a felső tagozatban; minden tanteremben van 

interaktív tábla. Tantermeink nagyok, mozgatható tanulói asztalokkal és székekkel 

vannak berendezve. Nagyobb számú (20-25 fő) hospitálásra is alkalmasak. A bemuta-

tóórák utáni szakmai megbeszélés számára - a szaktantermi rendszer miatt - mindig 

tudunk nyugodt, elszeparált körülményeket, külön termet biztosítani.  

 Könyvtár – 13 000 db-os állomány, számítógépes állomány-nyilvántartás;  

10 számítógép – internettel a tanulók és pedagógusok számára; Olvasótermi része 

mozgatható bútorokkal van berendezve, így könnyen átalakítható 30-40 fős előadóte-

remmé vagy csoportos foglalkoztató teremmé.  
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 Két terem áll rendelkezésre – szintén mobil bútorokkal – egyéb foglalkozások tartására 

(pl. hittan, korrepetálás, szakkör, stb…) 

 Az aula szintén berendezhető előadóteremmé; 100 fő számára. Ezt főként délutánon-

ként vagy tanítás nélküli napokon tudjuk rendelkezésre bocsátani.  

 Tornacsarnok 800 m2, korszerű, gerinckímélő műanyag borítású; szabvány méretű 

kosár- és kézilabda pályákkal. Versenyek és bemutató foglalkozások lebonyolítására 

alkalmas. A tornacsarnok és az öltözők felújítása a 2017. év nyarán megtörtént. 

 2 számítástechnikai szaktanterem 28-28 PC-vel + egy terem az alsó tagozaton 20 

géppel. Olyan képzések, továbbképzések tartására is alkalmasak, amelyekhez számí-

tógépre van szükség. 

 Tükrös balett-terem és művészeti szaktantermek a művészeti oktatás számára. 

 Ebédlő – melegítőkonyhával működik (90-100 fő befogadására alkalmas egyszerre.) 

 Műfüves pálya a nagyudvaron 

 Zöld felületű + rekortán kosárlabda pálya a belső udvaron 

 Tankonyha 

 Egyéni és csoportos fejlesztésre alkalmas foglalkoztatók (logopédia, fejlesztő foglal-

koztató szoba 2). 

 

Megközelíthetőség, parkolás: 
Az intézmény könnyen megközelíthető a 6. sz. főútról leágazva vagy az elkerülő útról. Parko-

lási lehetőség közvetlenül az épület előtt vagy szükség szerint az udvaron. 

 

Udvar - játszóterület-füvesített park 

 

Szünetekben, szabadidőben a levegőn való hasznos időtöltést segíti az új zöld felületű, rekor-

tán kosárlabda pályával, új játszótéri elemekkel ellátott a belső udvar, egy 800 m2-es műfüves 

labdarúgó pálya és fából készült mászókákkal, hintákkal, homokozóval ellátott játszótér. Itt a 

játszótér játékai elavultak, nem Eu-konfortak. 

 

A sióagárdi tagintézmény – a működéshez szükséges és megfelelő tárgyi feltételekkel ren-

delkezik. Minden osztálynak saját jól felszerelt tanterme van, mozgatható egyszemélyes pa-

dokkal. Oktatástechnikai eszközökkel jól felszerelt; magnó, tv, DVD-lejátszó, írásvetítő, in-

teraktív tábla minden tanteremben megtalálható. Egy külön tanterem ad helyet a művészeti 

oktatásnak és a számítástechnikának. A testneveléshez tornaszoba és tágas játszóudvar áll 

rendelkezésre. 

 

Liszt Ferenc Zeneiskola 
Az iskola épülete a belvárosban, mindenki által jól megközelíthető helyen van. Termei az 

egyéni és a csoportos hangszeres ill. szolfézs órák megtartására alkalmasak. A zenekari pró-

bák helyigénye időnként nagyobb, mint az épület adta lehetőségek – ezért külső próbahelye-

ken is gyakorolnak a zenészek. 

Az iskola oktatástechnikai eszközökkel a maga szükségleteinek megfelelően van ellátva. 

Hangszerállomány azonban elöregedőben van. Több hangszer felújítására, vásárlására volna 

szükség, hogy a hangszerkölcsönzést az iskola meg tudja oldani.  

 

A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges, a nevelő – oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzéke a 2. számú mellékletben található. 
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13. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 
 

 l. A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

 

 Az iskola elsőként 2020. szeptember l. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

Pedagógiai Program alapján. 

 A Pedagógiai Programban található Helyi tantervet 2020. szeptember l. napjától vezetjük 

be. 

 Ezen Pedagógiai Program érvényességi ideje: 2021. augusztus 31. 

A Pedagógia Programot a nevelőtestület fogadja el és az intézmény vezetője hagyja jóvá. 

Felülvizsgálata a törvényi keretek, a fenntartói utasítások valamint a partneri igények 

alapján történik. 

 

 2. A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata  

 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 

  A nevelők szakmai teamjei minden tanév végén értékelik a Pedagógiai Programban meg-

fogalmazott általános célok és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és köve-

telmények megvalósulását. 

 A nevelőtestület felkéri az Intézményi tanácsot / Szülői Szervezetet, hogy a Pedagógiai 

Programban leírtak megvalósulását legalább háromévente átfogóan elemezze. 

 

 3. A Pedagógiai Program módosítása 

 

A Pedagógiai Program módosítását kezdeményezheti: 

 az iskola igazgatója, 

 a nevelők szakmai munkaközösségei,   

 az Intézményi tanács vagy Szülői Szervezet 

 az iskola fenntartója 

A szülők és a tanulók a Pedagógiai Program módosítását közvetlenül az Intézményi ta-

nács/Szülői Szervezet szülői illetve diákönkormányzati képviselőinek útján az iskola vezetés-

ének javasolhatják. 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető jóváha-

gyásával válik érvényessé. 

 

 4. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A Pedagógiai Program egy-egy példánya megtalálható: 

 az intézmény fenntartójánál, 

 az intézmény irattárában, 

 az intézmény honlapján 

 mindegyik intézményegység nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az iskolai könyvtárban 
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5. A Pedagógiai Program jóváhagyása, elfogadása 

 

Véleményezi: 

 Diákönkormányzat 

 Intézményi tanács  

 Szülői Szervezet 

 Nevelőtestület 

 

Elfogadja: 

 Nevelőtestület 

 

Jóváhagyja: 

 Az intézmény igazgatója  

 

 

6. A Pedagógia Program módosítás utáni legitimálása: 

 

- Felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább kétévente kerül sor. 

- A módosított programot a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. 

- A változást, változtatást a tantestület és az iskola közvetlen partnerei egy értekezlet kereté-

ben ismerhetik meg, melyről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül.                                                                                                                                                                                                                          
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14. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, 

A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERE-

LÉSEK JEGYZÉKE 

 
A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezé-

si tárgyakat, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7. számú melléklete tartal-

mazza. 

 

Magyar nyelv és irodalom, dráma 

 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Hívóképes ABC(fali tabló) 

Az olvasás jelrendszerének megtanítása 

2. Kirakható betűsorozat tanári 

3. Kis nyomtatott betűs ABC (fali tabló) 

4. Betűmodellek 

5.  Betűsín 

6. Betűtartó 

7. Bábok 
Történetek feldolgozása a báb és a dráma eszkö-

zeivel 

8. A mondat (fali tabló) 
A beszéd, írás részei 

9. A szó (fali tabló) 

10. A hagyományos írásmód J-LY fali tabló A J hang kétféle jelölése 

11. A szófajok rendszere (fali tabló) 

Nyelvtani, helyesírási ismeretek. Szófajok 

12.  Az igék (fali tabló) 

13. A főnév (fali tabló) 

14. A melléknév (fali tabló) 

15. A jelzők rendszere 

16. A határozók 

17. Az állítmány fajtái 

18. Szózat. Himnusz (fali tabló) Nagy történelmi események 

19. A számnév (fali tabló) A szófajokról tanultak kibővítése 

20. Videó kamera 
Szerepjátékok 

21. Díszlethez eszközök (párnák, sálak…) 

 

Matematika 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Logikai lapok és Venn-diagramok Halmazok képzése 

2. Méterrúd 
Hosszúságmérés 

3. Mérőszalag 

4. Geometriai testek műanyagból, fémből Testek építése, térfogatszámítás  

5. Térfogatmérés eszközei Térfogatmérés  

6. Táblai vonalzókészlet Geometria  

7. Szétszedhető köbméter Térfogatszámítás 

8. Négyzetméteres lap Területszámítás  

9. Síkidomok Geometria 

10. Színesrúd-készlet 
Törtek 

11. Törtkorong készlet 

12. Szögmérő Szögek nagysága, szögfajták 

13. Lyukas táblák Koordináta-rendszer 

14. Óra modell Idő mérése 
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Fizika 

 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Mikola-féle üvegcső Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

2. Stopperóra    Egyenes vonalú mozgás vizsgálatához 

3. Készlet mechanikai vizsgálatokhoz Súrlódás 

4.  Ejtőzsinor Szabadesés 

5. Acélrugó 
Erőfajták 

6. Akasztós súlysorozat 

7. Rugós erőmérő 0,25;2,5;25 N-os Erő mérése 

8. Tanulói karos mérleg 
Tömeg és fajhő mérése 

9. Súlysorozat 

10. Lejtőmodell Egyszerű gépek 

11. Lyukas üveghenger A hidrosztatikai nyomás bemutatása 

12. Vízbuzógány Folyadékban terjedő nyomás bemutatása 

13. Archimedesi hengerpár A felhajtóerő vizsgálata 

14. Pascal-féle fenéknyomásmérő A hidrosztatikai nyomás bemutatása 

15. Hajszálcsöves közlekedő edény A nyomás 

16. Közlekedőedény fatalpon Közlekedőedények 

17. Eszköz avonalis hőtágulás vizsgálatához  Szilárd testek hőtágulása 

18. Tanulókísérleti hőmérő  Hőtani kísérletek 

19. Kézi vákuumszivattyú és pumpa Gázok nyomása 

20. Colbe féle elektroszkóp Elektroszatika 

21. Csengőreduktór 24 V-os Az indukció vizsgálata 

22. Demostrációs V/A mérő egyen,-váltóáram 
Áramkörök 

23. Párhuzamos és soros kapcsolás villanyégőkkel 

24. ELTAKI Ohm törvénye 

25. Mágnespatkó záróvassal 

Mágneses alapjelenségek 26. Mágnesrúd fatokban 

27. Mágnestü 

28. Szétszedhető transzformátor Elektromágneses indukció 

29. Tápegység Ohm törvénye, indukciós jelenségek 

30. Ebonit-, plexi-,PVC rúd Elektrosztatikai alapjelenségek 

31. Csúszóellenállás Ohm törvénye 

32. Lencsék, prizmák, tükrök Visszaverődés 

33. Fényforrás Visszaverődés, törés vizsgálatához 

34. Egyszerű nagyító Lencsék alkalmazása 

   

 Kémia 

 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Periódusos rendszer (falitábla) Általános 

2. Kovalens kötés Kötéstípusok 

3. Molekula készlet Atomok kapcsolódása 

4. NaCl kristályrácsa 

Kristályrács 5. Grafit kristályrácsa 

6. Gyémánt kristályrácsa 

7. Falitáblák Gyártási eljárások 

8. Bunsen-állvány 

Kísérletek, bemutatások 
9. Lombikfogó 

10. Szűrőkarika 

11. Vasháromláb 
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12. Tégelyfogó 

Kísérletek, bemutatások 

 

13. Gázfejlesztő lombik 

14. Pipetta 

15. Izzító tégely 

16. Bothőmérő 

17. Borszeszégő 

Kísérletek, bemutatások 

18. Kémcsőfogó (fa) 

19. Kémcső 

20. Kémcsőállvány 

21. Főzőpohár 

22. Folyadéktölcsér 

23. Mérőhenger 

24. Óraüveg 

25. Üvegbot 

26.  Kémcsőkefe 

27. Tálca 

 

Környezetismeret 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Magyaro. domborzati, természetv. térképe 

Az élő természet alapismeretei 

2. A vízpartok, vizek élővilága 

3. Erdő állatai 

4. Magyaro. vizei térkép 

5. A víz forgása(demostrációs készlet) 

 

Természetismeret 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Kőzetgyűjtemény A földfelszín változásai 

2. Rovartest tagozódása modell 

Környezetünk élővilága 

3. Almafa virága modell 

4. Fásszerkezet modell 

5. Tyúkcsontváz  

6. Kétszikű virágmodell 

7. Termő modell 

8. Pillangós virág modell 

9. Mérgező és ehető gombák transzparense 

10. Diasorozat; Mo. állatai és növényei (erdő, mező) 

11. Kitömött állatok(hörcsög, sün, szürkekém, varjú) 

Állatok testfelépítése 12. Állatok tartósító folyadékban(békafejlődése, rák) 

13. Csontvázak(sertés-,juh koponya, galamb) 

14. Fólia sorozat Általános 

15. A Föld domborzata térkép, földgömb 
Tájékozódás a térképen, földgömbön 

16. A föld éghajlata térkép 

 

Biológia 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Szabvány csontváz 

Az ember szervezete 2. Lapos és csöves csont szerkezeti metszete 

3. Csont szerkezete 



 

 85 

 

 

 

 

 
4. Kétnemű torzó  

5. Bőrmetszet 

6. Fogmodell sorozat 

7. Szív 

8. Szabvány fülmodell 

9. Szem szemüregben 

10. Női nemi szervek 

11. Petesejt beágyazódása és fejlődése 

Az ember szervezete 12. Férfi nemi szervei transzparens 

13. Agy modell 

14. Szár modell 

A növények felépítése 15. Levél modell 

16. Gyökér modell 

17. Mikroszkóp tárgylemez 

Biológiai vizsgálatok 

18. Bonckészlet 

19. Cseppentő 

20. Desztillált vizes palack 

21. Petricsésze 

22. Tartósító folyadékban emlős belső szervek 

Az állatok felépítése 

23. Tartósító folyadékban madár belső szervek 

24. Tartósító folyadékban kagyló 

25. Tartósító folyadékban medúza 

26. Tartósító folyadékban barna moszat 

27. Emberi test felépítése (diasorozat) Az ember szervezete 

28. Távoli tájak élővilága (diasorozat) Környezetünk élővilága 

 

Földrajz 

 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Földrajzi világatlasz Európa országainak term. és társadalomföldrajza  

2. Afrika domborzata falitérkép 

Európán kívüli kontinensek 

3. Ausztrália és Új-Zéland domborzata 

4. Dél-Ázsia domborzati/politikai térképe 

5. Föld országai falitérkép 

6. Dél-Amerika domborzata 

7. Észak-Amerika domborzata 

8. Föld országai 

9. Európa domborzata és országai 

Európa országainak term. és társadalomföldrajza 

10. Nyugat-Európa falitérkép 

11. Észak-Európa falitérkép 

12. Közép-Európa domborzata 

13. Domborzati földgömb 

14. Magyarország közigazgatása és közlekedési falitér. Természeti adottságok és társadalmi-gazdasági 

lehetőségek Magyarországon 15. Magyarország domborzati és term.védelmi térképe 

 

Történelem, hon- és népismeret 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Az emberiség az őskorban Az őskor 

2. Az ókori kelet, Egyiptom és Mezopotámia 

Az ókor 3. Ókori Görögország 

4. A Római birodalom gazdasága és kultúrája 
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5. Európa a népvándorlás korában 

A középkor 

6. Európa a Nagy Károly korában 

7. Európa a IX-XI. században 

8. Európa a XI. század végén 

9. Európa a XII-XIII. században 

10. Európa a XVI. században 

11 Európa a XVII. század elején 

Az újkor 

12. Európa a XVIII. században 

13. A gyarmati rendszer 

14. Európa 1815-1849. 

15. Európa a XIX. század második felében 

16. Európa az I. világháború idején 

17. Az I. világháború 
Az újkor 

18. Európa a II. világháború idején 

19. Megosztott Európa A legújabb kor 

20. Honfoglalás 

A középkor 

21. Magyarország a korai feudalizmus idején  

22. A feudális Magyarország, a XIII.sz. közepétől 

23. Magyarország gazdasága és kultúrája 1301-1526. 

24. Magyarország a XVII. században 

25. Magyarország a XVIII. században 

Az újkor 

26. A Szabadságharc főbb hadműveletei és csatái 

27. Az OMM gazdasága és kultúrája 

28. Az OMM 1914-ben 

29. Az I.világháború 

30. Magyarország gazdasága és társadalma 1938-80-ig 

31. A II. világháború 

 

Rajz és média ismeret 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Testmodellek Térlátás, térszemlélet 

2. 
Diapozitív (őskori művészet, Egyiptom, Mezopo-

támia, Görög- és Római művészet) 

Kifejezés, képzőművészet 

3. 

Diapozitív (honfoglaló magyarok művészete, óke-

resztény művészet, román kor, gótika, reneszánsz 

művészet) 

4. DVD lejátszó 
Vizuális kommunikáció 

5. Videokamera 

 

Ének-zene 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Ritmus eszközök Dalok kísérete 

2. Hangvilla Nevelőnek 

3. Furulya Népdalok 

4. Metronóm Ritmusfejlesztés 

5. Zenei lexikon Zenei fogalmak 

6. Zenei anyag (kazetták, CD) Zenehallgatás 
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Technika, háztartástan 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Szerelőkészlet Anyagok megmunkálása, felhasználása 

2. Elektrotechnikai tanuló készlet Kommunikációs rendszerek, információs csatornák 

3. Fúrógép, fúrókészlet 

Anyagok megmunkálása 

4. Lemezolló 

5. Ráspolyok 

6. Reszelők 

7. Kalapácsok 

8. Fogók 

9. Fűrészek 

10. Elektromos forrasztópáka 

11. Fonalfűrész + lap 

12. Kések 

13. Satuk 

14. Fóliák Fa, fém, elektromosság 

15. Elektromos tűzhely Egészséges életmód. 

Háztartástani ismeretek gyakorlati alkalmazása 

16. Edények 
Egészséges életmód. 

Háztartástani ismeretek gyakorlati alkalmazása 
17. Tálak 

18. Tányérok, bögrék, poharak, evőeszközök 

19. Gyúródeszka, sodrófa 

Egészséges életmód. 

Háztartástani ismeretek gyakorlati alkalmazása 

20. Fakanalak 

21. Kések 

22. Mikrohullámú sütő 

23. Varrógépek 

24. Fonalak, cérnák, varró-, horgolótű 

25. Tisztító eszközök, szerek 

 

Testnevelés, tánc 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Bordásfal 

Tananyagnak megfelelő 

2. Tornapad 

3. Ugrószekrény 

4. Ugródomb 

5. Zsámoly 

6. Tornaszőnyeg 

7. PVC labda 

8. Medicinlabda 

9. Magasugróléc 

10. Magasugrómérce 

11. Súlygolyó 

12. Kislabda 

13. Váltóbot 

14. Mászókötél 

15. Gát 

16. Kézilabdakapu 

17. Ugrókötél 

18. Mérőszalag, stopperóra 

19. Testmagasság-, súlypontemelkedés-mérő 

20. Foci labdák 

21. Mezek 
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Informatika 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Számítógépek 

Word, Excel, táblázat 

2. Monitor 

3. Nyomtatók 

4. Billentyűzet 

5. Egér 

6. Hangkártyák + hangfalak 

7. Laptop 

8. DVD 

9. Projektor 

10. Filctollas tábla 

11. Fali tablók (a számítógép-,egér szerkezete) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Angol nyelv 
 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Televízió; videó ill. DVD lejátszó Az eszközök valamennyi témakörhöz felhasználha-

tók 

2.  Számítógép – nyelvi programokkal  

3.  Cd-s magnó  

4.  Írásvetítő  

5.  Applikációs képek  

6.  szókártyák  

 

Német nyelv 

 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Televízió; videó ill. DVD lejátszó Az eszközök valamennyi témakörhöz felhasználha-

tók 

2.  Számítógép – nyelvi programokkal  

3.  Cd-s magnó  

4.  Írásvetítő  

5.  Applikációs képek  

6.  szókártyák  

 

 

A felzárkóztatáshoz, képességek fejlesztéséhez használt eszközök 

 

Ssz. Eszköz megnevezése Témakör 

1. Társasjátékok; Defferix, Logiko, Figurix, Abakusz, 

Rummikro (anyanyelvi, matematikai), Betűtorony, 

Olvasójáték 
Kognitív képességek fejlesztéséhez 

2. Feladatlapok 

3. Könyvek 

4. Vizsgálati eszközök (pl. Meixner) 

5. Társasjátékok; Mix-max, Memória játékok, Labi-

rintus, Építő, illetve konstrukciós játékok 
Téri tájékozódás; idő; testrész 

6. Társasjátékok; Grimasz, Aktiviti, Képsorok Kommunikáció 

7. Body-henger 

Mozgásfejlesztéshez 

8. Füleslabdák 

9. Egyensúly készlet 

10. Kéz és lábsémák 

11. Labdák (különböző méretben) 

12. Gyöngyök 

13.  Számítógépen futtatható fejlesztő programok, játé-

kok 

Főként a kognitív képességek fejlesztésére 
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ESZKÖZLISTÁK MŰVÉSZETI ÁGANKÉNT 

 
ÜGYVITELI  

IGAZGATÓI IRODA 
Kötelezően előírt 

Bútorzata, berendezési  

tárgyai eszközei 

 

Íróasztal, szék Irodánként 1 

Tárgyalóasztal, székekkel Irodánként 1 

Iratszekrény Irodánként 1 

Lemezszekrény Irodánként 1 

Számítógép Irodánként 1 

Nyomtató Irodánként 1 

Szkener Irodánként 1 

Fénymásoló Irodánként 1 

Fogas Irodánként 1 

Szeméttároló Irodánként 1 

  

TANÁRI SZOBA  

Asztal, szék Nevelőtestület létszáma 

szerint 

Szekrény 1 

Szeméttároló 1 

Fogas Nevelőtestület létszáma 

szerint 

 

 

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK, RAJZ-FESTÉS- MIN-

TÁZÁS TANTÁRGY TANÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK 

 

Nevelői asztal, szék 1-1 

Tanuló asztal, szék A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Szekrény a modellek, eszközök, anyagok, tanuló-

munkák tárolására 

Termenként 1 

Falitábla Termenként 1 

Mobil lámpa Termenként 2 

Vetítő eszköz 

(értelemszerűen valamelyik a felsoroltak közül: dia-

vetítő, írásvetítő, videó vagy DVD lejátszó, projek-

tor, vetítő-vászon)  

Telephelyenként 1 

Videó-felvevő Iskolánként 1 

Fényképezőgép Iskolánként 1 

Grafikai prés Iskolánként 1 
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Égető-kemence Iskolánként 1 

Égetési segédeszközök Iskolánként 1 

Vízcsap Termenként 1 

Zárható vegyszertároló Tanszakonként 1 

Szeméttartó Termenként 1 

Sötétítő függöny Termenként 1 

GRAFIKA, FESTÉSZET, SZOBRÁSZAT MŰHELY  
Nevelői asztal, szék 1-1 

Munkaasztal, szék A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Zárt tároló szekrény 

(az eszközök, anyagok, tanulómunkák tárolására9 

Műhelyenként 1 

Festőállvány Festészet tanszakon 

Mintázó állvány Szobrász tanszakon 

Grafikai prés Grafika tanszakon 

Festő eszközök 

(vízfesték, tempera, pasztell, ecset) 

Festészet tanszakon 

a tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Mintázó eszközök 

(mintázó fák, mintázó gyűrű) 

Szobrász tanszakon 

a tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Agyagtároló láda Szobrász tanszakon 

műhelyenként 1 

Grafikai eszközök 

(grafit ceruza, színes ceruza, szén, tűfilc, toll, fotó 

henger, vízfesték, tempera, pasztell, ecset) 

Grafika tanszakon 

A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Vízcsap Műhelyenként 1 

Szeméttároló Műhelyenként 1 

TEXTILES MŰHELY  
Nevelői asztal, szék 1-1 

Munkaasztal, szék A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Zárt tároló szekrény 

(az eszközök, anyagok, tanulómunkák tárolására9 

Műhelyenként 1 

Szabóasztal Műhelyenként 1 

Vasaló, vasalóállvány Műhelyenként 1 

Varrógép Műhelyenként 2 

Értelemszerűen valamelyik: szövőállvány vagy szö-

vőkeret, madzagszövő tábla 

A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Rezsó Műhelyenként 1 

Festékező kád és edények Műhelyenként 1-6 

Festékező eszközök (iróka, ecset, henger…) A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 
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Vízcsap  Műhelyenként 1 

Szeméttároló Műhelyenként 1 

FOTÓ-VIDEÓ MŰHELY- LABOR  
Nevelői asztal, szék 1-1 

Munkaasztal, szék A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Zárt szekrény 

(az eszközök, anyagok, tanulómunkák tárolására) 

Műhelyenként 1 

Szárítóállvány Műhelyenként 1 

Fényképezőgép tartozékokkal Három tanulóként 1 

Repró-állvány, fotóállvány Műhelyenként 1 

Fotónagyító Műhelyenként 1 

Fotólabor eszközök 

(tálka, csipesz…) 

A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Sötétkamra-lámpa Műhelyenként 1 

Montázsasztal Műhelyenként 1 

Videokamera Négy tanulóként 1 

Erősítő, keverő, mikrofon Műhelyenként 1 

Vízcsap  Műhelyenként 1 

Szeméttároló Műhelyenként 1 

SZÁMÍTÓGÉP TEREM  
Nevelői asztal, szék 1-1 

Zárt szekrény  Műhelyenként 1 

Számítógépasztal, szék A tanulók létszámának 

figyelembevételével 1-1 

Falitábla Műhelyenként 1 

Számítógép tartozékokkal Négy tanulóként 1 

Nyomtató Műhelyenként 1 

Szkener Műhelyenként 1 

Vízcsap  Műhelyenként 1 

Szeméttároló Műhelyenként 1 

  

ZENEMŰVÉSZET 

 Helyiségek 

 egyéni oktatás termei  

Eszközök, felszerelések 

 oktatott hangszer 

 oktatott hangszer, tanulói használatra  

 zongora, hárfa, orgona valamint a mérete és súlya alapján kézi szállításra nem alkalmas 

hangszerek (az adott  tanszak oktatásához) 

 hangszertartozékok (vonós, fúvós, ütőhangszeres tanszakon) 

 zongoraszék 

 lábzsámoly 
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 kottatartó állvány 

 
TÁNCMŰVÉSZET 

 

Helyiségek 

Balett tanszak: fapadlózat balett-szőnyeg borítással 

Néptánc, társastánc, moderntánc tanszak: fapadlózat,(nem kötelező, de pozitív, ha van rajta 

balett-szőnyeg borítás) sportpadló 

A terem lehet: tanterem, tornaterem, színpad 

 

 

Eszközök, felszerelések 

 zongora vagy pianínó, vagy elektromos zongora és zongoraszék, vagy mindezeket kiváltó 

szakmailag megfelelő CD (balett és a társastánc tanszakon) 

 tükörrel borított falfelület, vagy mobil tükör minden gyakorlati tárgyat oktató teremben 

 balettrúd (balett és modern-és társastánc tanszakon) fali, fix, mobil, vagy bordásfal 

 terem méretének megfelelő audio készülék: CD-lejátszó vagy magnó 

 televízió, videó lejátszó vagy DVD- lejátszó (bérelt, vagy saját) telephelyenként 1 

 kellékek, jelmezek (viseletek, fellépő ruhák) 

 
SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

Helyiségek 

Próbaterem  

Gyakorlati műhely (bábjáték tanszakon) 

Eszközök, felszerelések 

Próbaterem 

mozgatható dobogók vagy színpad 

paravánok (bábjáték tanszakon) 

egészalakos tükör 

ritmus- és dallamhangszerek 

Báb- és díszletkészítés gyakorlati műhelye (bábjáték tanszakon) 

tanulói munkaasztal, szék 

varrógép 

tárolók (szekrények és/vagy ládák és/vagy kosarak) 

bábtartó állvány 

kéziszerszámok 

zárható vegyszertároló 

 

 

Az ajánlott eszközök listáját kiegészítik azok az IKT eszközök (interaktív táblák, tanulói szá-

mítógépek/laptopok), melyek főként intézményi és fenntartói (önkormányzati) pályázatok, 

beszerzések révén állnak rendelkezésünkre. 
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HELYI TANTERV 
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I. A választott kerettanterv megnevezés 
 

1.  

NAT 2012 (Érvényes: 2013. szeptember 1-től) 

A helyi tanterv a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az OFI 

honlapján közzétett, az általános iskola 1-4. évfolyamára és 5-8. évfolyamára vonatkozó ke-

rettanterv, valamint a német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei szerint készült. 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
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NAT 2020 (Érvényes: 2020. szeptember 1-től) 

Helyi tantervünk alapja a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 

alapján az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, az 

általános iskola 1-4. évfolyamára és 5-8. évfolyamára vonatkozó kerettanterv, valamint a né-

met nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei szerint készült. A jogszabály 1-7. melléklete 

valamint a kormányrendelet tartalmazza az elfogadott kerettanterveket, amelyek alapján az az 

intézményünk helyi tanterve készült. 

Helyi tantervünkben a tananyagok tartalmát évfolyamonkénti bontásban határoztuk meg. Az 

egyes évfolyamok tantárgyainál eltértünk a központi kerettantervekben előírt óraszámoktól, 

amit nevelőtestületi döntés alapján, a szabadon tervezhető órakeretből biztosítunk.  

 

A 2020/21. tanévtől 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben kerül bevezetésre 

 

Tanév 
Évfolyam 

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

2020 – 2021. ÚJ NAT    ÚJ NAT    

2021 – 2022. ÚJ NAT ÚJ NAT   ÚJ NAT ÚJ NAT   

2022 – 2023. ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT  ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT  

2023 – 2024 . ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT ÚJ NAT 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 

 

 Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 2 2   

Biológia   2 1 

Fizika   1 2 

Kémia   1 2 

Földrajz   2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház   1  

Hon- és népismeret  1   

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi nevelés 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 
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2. Az általános iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai 

 

Székhelyintézmény 
 

NAT 2012 Nappali rendszerű normál (általános), normál (angol-informatika), nyelvoktató német nemzetiségi  

általános iskolai nevelés-oktatás óratervei 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

Óraterv 1-4. évfolyam óraszámai  

normál (általános), normál (angol-informatika) és nyelvoktató német nemzetiségi oktatás esetén 

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

 
Általános Német 

nemzetiségi 
Angol-

informatika Általános Német 

nemzetiségi 
Angol-

informatika Általános Német 

nemzetiségi 
Angol-

informatika Általános Német 

nemzetiségi 
Angol-

informatika 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 7+0,5 - - - - - - - - - 

Magyar nyelv - - - 3+0,5 3 3+0,5 2,5+0,5 2,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 

Magyar irodalom - - - 4+0,5 4 4 3,5+1 3,5 3,5 3,5+0,5 3,5 3,5 

Angol nyelv   +1 
  

+1 
  

+1 2+1 1 2+1 

Német nyelv és irodalom  5  
 

5 
  

5 
  

5 
 

Német népismeret  1  
 

1 
  

1 
  

1 
 

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

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1+0,5 1 1+0,5 1+0,5 1+0,5 1+0,5 

Ének-zene 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 

Vizuális kultúra 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 

Informatika    
     

+1 
  

+1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

Összes óra 25 28 25 25 28 25 25 27 25 27 29 27 
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Az évfolyamonként rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakeret felhasználását a következőképpen tartalmazza a táblázat: 

1. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 7, melyet heti 1 órával növelünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 1 órával megemelünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 

Angol –informatika csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 7, melyet heti 0,5 órával növeltünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 0,5 órával megemeltünk. 

 Heti 1 órát az angol nyelv bevezetésére fordítottunk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. A 1. évfolyamon az ének-zene órákból 0,5, a vizuális 

kultúra órákból 0,5 órát csoportosítunk át a heti 2 óra alapóraszámból. 

Mindegyik tanulócsoportban a testnevelés órák keretében sakkoktatás folyik heti 1 órában, mely a Polgár Judit által kidolgozott tanterv és tema-

tika alapján történik. 

2. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 7, melyet heti 1 órával növelünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 1 órával megemelünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 

Angol –informatika csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 7, melyet heti 0,5 órával növeltünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 0,5 órával megemeltünk. 

 Heti 1 órát az angol nyelv bevezetésére fordítottunk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. A 2. évfolyamon az ének-zene órákból 0,5, a vizuális 

kultúra órákból 0,5 órát csoportosítunk át a heti 2 óra alapóraszámból. 

Mindegyik tanulócsoportban a testnevelés órák keretében sakkoktatás folyik heti 1 órában, mely a Polgár Judit által kidolgozott tanterv és tema-

tika alapján történik. 
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3. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 6, melyet heti 1,5 órával növeltünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 1 órával megemelünk. 

 A környezetismeret heti alapóraszáma 1, melyet 0,5 órával megnöveltünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 

Angol –informatika csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 6, melyet heti 0,5 órával növeltünk. 

 A környezetismeret alapóraszáma 1, melyet 0,5 órával megnöveltünk. 

 Heti 1 órát az angol nyelv bevezetésére fordítottunk. 

 Heti 1 órát az informatika tantárgy bevezetésére fordítottunk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. A 3. évfolyamon az ének-zene órákból 0,5, a vizuális 

kultúra órákból 0,5 órát csoportosítunk át a heti 2 óra alapóraszámból. 

 

4. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 6, melyet heti 1 órával növelünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 0,5 órával megemelünk. 

 A környezetismeret heti alapóraszáma 1, melyet 0,5 órával megnöveltünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 

Angol –informatika csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 6, melyet heti 0,5 órával növeltünk. 

 A környezetismeret alapóraszáma 1, melyet 0,5 órával megnöveltünk. 

 A kötelező idegen nyelv oktatásaként folytatódik az angol nyelv oktatása; az ajánlott alapóraszám 2 óra, melyet 1 órával megemeltünk. 

 Heti 1 órát az informatika tantárgy oktatására fordítottunk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. A 4. évfolyamon az ének-zene órákból 0,5, a vizuális 

kultúra órákból 0,5 órát csoportosítunk át a heti 2 óra alapóraszámból. 

 A magyar nyelv és irodalom valamint a környezetismeret tantárgyak óraszámát 0,5-0,5 órával növeltük. 

 1 óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk az angol nyelvóra számát.  
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Óraterv 5-8. évfolyam óraszámai 

 normál (általános), normál (angol-informatika) és nyelvoktató német nemzetiségi oktatás esetén 

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

 
Általános 

Angol-

informatika 

Német  

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

informatika 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

informatika 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

informatika 

Német 

nemzetiségi 

Magyar nyelv 2 2 2 2 2 2 1+1 1+1 1+1 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Angol nyelv 3 3+0,5 1 3 3+0,5 1 3 3+0,5 1  3+0,5 1 

Angol nyelv / Német nyelv*          3   

Német nyelv és irodalom   5   5   5   5 

Német népismeret   1   1   1   1 

Matematika 4+0,5 4 4 3+1+1 3+1 3+1 3+0,5+0,5 3+0,5 3+0,5 3+0,5 3+0,5 3+0,5 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2+0,5 2 2 2+0,5 2 2+0,5 2 2 2 2 2 2 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 2 2+0,5 2+0,5 2+0,5       

Biológia-egészségtan       1,5+0,5 1,5 1,5 1+1 1,5 1,5 

Fizika       1,5+0,5 2 1,5 1,5 1+0,5 1,5 

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

Földrajz       1+0,5 1+0,5 1+0,5 2 2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 

Hon-és népismeret 1 1           

Informatika +1 +1,5 +1 1 1+1 1 1 1+0,5 1 1 1+1 1 

Technika, életvitel és gyakor-

lat 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 +1 +0,5 +1 

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

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra 28 28 30 28 28 30 31 31 33 31 31 33 
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Az évfolyamonként rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakeret felhasználását a következőképpen tartalmazza a táblázat: 

 

5. évfolyam 
Általános tanterv  

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 4 alapóraszámot 0,5 órával. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismereteket tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

 Informatika tantárgy bevezetésre kerül heti 1 órában. 

Angol-informatika tanterv 

 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük. 

 Informatika tantárgy 1 alapóraszámát 1 órával növeljük. 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv  

 A német nemzetiségi csoportban 2 óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát.  

 Informatika tantárgy bevezetésre kerül heti 1 órában. 

 

6. évfolyam 
Általános tanterv  

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 3 alapóraszámot 1órával és még 1 órával a több gyakorlás érdekében. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismereteket tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

 Természetismeret tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

Angol-informatika tanterv 

 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük. 

 Matematika tantárgy 3 alapóraszámát 1órával növeljük.  

 Természetismeret tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

 Informatika tantárgy 1 alapóraszámát 1 órával növeljük. 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv 

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 3 alapóraszámot 1órával és még 1 órával a több gyakorlás érdekében. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismereteket tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

 Természetismeret tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak óraszámának csökkentésével további 2 óra szabadon felhasználható órakerettel biz-

tosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Ének-zene és a Vizuális kultúra tantárgyak heti 1 alapóra számát 0,5 órára csökkentet-

tük. 
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7. évfolyam  

Általános tanterv  
A Fizika és a Kémia tantárgyak esetében éltünk az óraszámok átcsoportosításának lehetőségével. 

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 3 alapóraszámot 0,5 órával és 0,5 órával a több gyakorlás érdekében. 

 Magyar nyelv 1 alapóraszámát 1 órával növeljük.  

 Fizika tantárgynál 1,5 óraszámot 0,5 órával növeljük. 

 Földrajz tantárgynál az 1 alapóraszámot 0,5 órával növeljük. 

 Biológia-egészségtan tantárgynál megmaradt a 2 alapóra, de heti 0,5 órában gyakorlás történik. A tananyagban nem haladnak tovább. 

Angol-informatika tanterv 

A Biológia-egészségtan és a Kémia tantárgyak esetében éltünk az óraszámok átcsoportosításának lehetőségével. 

 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük. 

 Matematika tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük.  

 Magyar nyelv 1 alapóraszámát 1 órával növeljük.  

 Földrajz tantárgynál az 1 alapóraszámot 0,5 órával növeljük. 

 Informatika tantárgy 1 alapóraszámát 0,5 órával növeljük. 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv 

A Biológia-egészségtan, a Fizika és a Kémia tantárgyak esetében éltünk az óraszámok átcsoportosításának lehetőségével. 

 Matematika tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük.  

 Magyar nyelv 1 alapóraszámát 1 órával növeljük.  

 Földrajz tantárgynál az 1 alapóraszámot 0,5 órával növeljük. 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak óraszámának csökkentésével további 2 óra szabadon felhasználható órakerettel biz-

tosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Vizuális kultúra tantárgy heti 1 alapóra számát 0,5 órára csökkentettük. 

 

8. évfolyam  

Általános tanterv  
A Fizika és a Kémia tantárgyak esetében éltünk az óraszámok átcsoportosításának lehetőségével. 

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 3 alapóraszámot 0,5 órával és 0,5 órával a több gyakorlás érdekében. gyakorlás folyik. 

 Biológia-egészségtan tantárgy 1 alapóraszámát 1 órával megnöveljük, ahol 0,5 órában 

 Kémia tantárgynál az 1,5 alapóraszámot 0,5 órával növeljük. 

 Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy bevezetésre kerül heti 1 órában. 

Angol-informatika tanterv 
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A Biológia-egészségtan, a Fizika és a Kémia tantárgyak esetében éltünk az óraszámok átcsoportosításának lehetőségével. 

 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük. 

 Matematika tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük.  

 Informatika tantárgy 1 alapóraszámát 1 órával növeljük. 

 Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy bevezetésre kerül heti 0,5 órában. 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv 

A Biológia-egészségtan, a Fizika és a Kémia tantárgyak esetében éltünk az óraszámok átcsoportosításának lehetőségével. 

 Matematika tantárgy 3 alapóraszámát 0,5 órával növeljük.  

 Földrajz tantárgynál az 1 alapóraszámot 0,5 órával növeljük. 

 Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy bevezetésre kerül heti 1 órában. 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak óraszámának csökkentésével további 2 óra szabadon felhasználható órakerettel biz-

tosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Ének-zene és a Vizuális kultúra tantárgyak heti 1 alapóra számát 0,5 órára csökkentet-

tük. 
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NAT 2020 Nappali rendszerű normál (általános), normál (angol-digitális kultúra), nyelvoktató német nemzetiségi 

 általános iskolai nevelés-oktatás óratervei 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

 

Óraterv 1-4. évfolyam óraszámai 

 normál (általános), normál (angol-digitális kultúra) és nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás esetén 

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

 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 7 - - - - - - - - - 

Magyar nyelv - - - 3+0,5 3 3 2+0,5 2 2 2+0,5 2 2 

Magyar irodalom - - - 4+0,5 4 4 3+0,5 3 3 3+0,5 3 3 

Angol nyelv 
 

+2 
  

+2 
  

+2 
 

2 2+1 +1 

Német nyelv és irodalom 
 

 2+3 
 

 2+3 
 

 2+3 
 

 2+3 

Német népismeret 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 +1 

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

Etika /Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 
      

1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 1,5 2 2 1,5 2 2 1,5 1 1 1 

Digitális kultúra 
      

1 1 1 1 1+1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Összes óra 24 24 27 24 24 27 24 24 27 25 25 28 
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Az évfolyamonként rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakeret felhasználását a következőképpen tartalmazza a táblázat: 
 

1. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 7, melyet heti 1 órával növelünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 1 órával megemelünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 

Angol –informatika csoport:  

 Heti 2 órát az angol nyelv bevezetésére fordítottunk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 3 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Az 1. évfolyamon az ének-zene órákból 0,5, a vizuális 

kultúra órákból 0,5 órát csoportosítunk át a heti 2 óra alapóraszámból. 

Mindegyik tanulócsoportban a testnevelés órák keretében néptánc oktatás folyik heti 1 órában. 
 

2. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 7, melyet heti 1 órával növelünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 1 órával megemelünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 

Angol –informatika csoport:  

 Heti 2 órát az angol nyelv bevezetésére fordítottunk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 3 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. A 2. évfolyamon az ének-zene órákból 0,5, a vizuális 

kultúra órákból 0,5 órát csoportosítunk át a heti 2 óra alapóraszámból. 

Mindegyik tanulócsoportban a testnevelés órák keretében sakkoktatás folyik heti 1 órában, mely a Polgár Judit által kidolgozott tanterv és tema-

tika alapján történik. 
 

3. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 5, melyet heti 1 órával növeltünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 1 órával megemelünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 
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Angol –informatika csoport:  

 Heti 2 órát az angol nyelv bevezetésére fordítottunk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 3 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. A 3. évfolyamon az ének-zene órákból 0,5, a vizuális 

kultúra órákból 0,5 órát csoportosítunk át a heti 2 óra alapóraszámból. 

 

4. évfolyam 

Általános tantervű csoport:  

 A magyar nyelv és irodalom alapóraszáma 5, melyet heti 1 órával növelünk. 

 A matematika tantárgy alapóraszáma 4, melyet heti 1 órával megemelünk. 

Célja: Főként a gyakorlás lehetőségének biztosítása, nem a tananyag bővítése. 

Angol –informatika csoport:  

 A kötelező idegen nyelv oktatásaként folytatódik az angol nyelv oktatása; az ajánlott alapóraszám 2 óra, melyet 1 órával megemeltünk. 

 A digitális kultúra alapóraszáma heti 1 óra, melyet 1 órával megnöveltünk. 

Nyelvoktató német nemzetiségi csoport: 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 3 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát.  

 1 óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk az angol nyelvóra számát.  
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Óraterv 5-8. évfolyam óraszámai  

normál (általános), normál (angol-digitális kultúra) és nyelvoktató német nemzetiségi oktatás esetén 

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

 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 
Általános 

Angol-

digitális 

kultúra 

Német 

nemzetiségi 

Magyar nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Irodalom 2+0,5 2 2 2+0,5 2 2 1 1 1 2 2 2 

Angol nyelv 3 3+1 +1 3 3+1 +1 3 3+1 +1 3 3+1 +1 

Német nyelv és irodalom   3+2   3+2   3+2   3+2 

Német népismeret   1   1   1   +1 

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

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek          1 1 1 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természettudomány 2 2 2 2 2 2       

Biológia       1,5 1,5 1,5 1,5+0,5 1,5 1,5 

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

Kémia       1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

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

Ének-zene 2 2 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 

Hon-és népismeret       1 1 1    

Dráma és színház    1 1 1       

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+0,5 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 +0,5 +0,5 +0,5 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra 28 28 30 28 28 30 30 30 32 30 30 32,5 
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Az évfolyamonként rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakeret felhasználását a következőképpen tartalmazza a táblázat: 

 

5. évfolyam 
Általános tanterv  

 Matematikából megnöveljük a 4 alapóraszámot 0,5 órával.  

Irodalom tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

Angol-informatika tanterv 

 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 1 órával növeljük. 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Az ének-zene órákból 1 órát csoportosítunk át a heti 2 

óra alapóraszámból. 

 1 óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk az angol nyelvóra számát.  

 

6. évfolyam 
Általános tanterv  

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 4 alapóraszámot 0,5órával. 

 Irodalom tantárgynál a 2 alapóraszámot 0,5 órával növeljük.  

Angol-informatika tanterv 

 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 1 órával növeljük. 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Az ének-zene órákból 0,5, a vizuális kultúra órákból 0,5 

órát csoportosítunk át a heti 1 óra alapóraszámból. 

 1 óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk az angol nyelvóra számát.  

 

7. évfolyam  

Általános tanterv  

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 3 alapóraszámot 0,5 órával. 

 Fizika tantárgynál 1,5 alapóraszámot 0,5 órával növeljük. 

Angol-informatika tanterv 
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 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 1 órával növeljük. 

 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Az ének-zene órákból 0,5, a vizuális kultúra órákból 0,5 

órát csoportosítunk át a heti 1 óra alapóraszámból. 

 1 óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk az angol nyelvóra számát.  

 

8. évfolyam  

Általános tanterv  

 Matematika tantárgynál megnöveljük a 3 alapóraszámot 0,5 órával. 

 Biológia tantárgy 1,5 alapóraszámát 0,5 órával megnöveljük. 

 Földrajz tantárgy 1,5 alapóraszámát 0,5 órával megnöveljük. 

 Technika és tervezés tantárgy bevezetésre kerül heti 0,5 órában. 

Angol-informatika tanterv 

 Angol nyelv tantárgy 3 alapóraszámát 1 órával növeljük. 

 Informatika tantárgy 1 alapóraszámát 0,5 órával növeljük. 

 Technika és tervezés tantárgy bevezetésre kerül heti 0,5 órában. 

Nyelvoktató német nemzetiségi tanterv 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 3 óra szabadon 

felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom valamint a német népismeret 1 óra számát.  

 1 óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk az angol nyelvóra számát.  

 Technika és tervezés tantárgy bevezetésre kerül heti 0,5 órában. 
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Sióagárdi Tagintézmény 
 

NAT 2012 Nappali rendszerű német nemzetiségi nyelvoktató  

általános iskolai nevelés-oktatás óratervei 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

 

 Óraterv 1-4. évfolyam óraszámai nyelvoktató német nemzetiségi oktatás esetén 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 - - - 

Magyar nyelv - 3 2 2 

Magyar irodalom - 4 4 5 

Angol nyelv - - - 1 

Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 

Német népismeret 1 1  1  1 

Matematika 4 4 4 4 

Etika /Hit-és erkölcstan 1  1  1  1  

Környezetismeret 1 1 1  1  

Ének-zene 1  1  1 2  

Vizuális kultúra 2  2  2 1  

Technika, életvitel és gyakorlat 1  1 1  1  

Testnevelés és sport 5  5  5  5  

Összes óra 28 28 27 29 
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A fenntartói engedélyezés és tanuló létszám függvényében az oktatás összevont osztályokban történik. 

 

Összevontan tanítjuk: 

- Német népismeret,  

- Etika/Hit-és erkölcstan,  

- Ének-zene, 

- Vizuális kultúra,  

- Technika és tervezés, 

- Testnevelés tantárgyakat. 

 

Az évfolyamonként rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakeret felhasználása: 

 

 A német nemzetiségi csoportban a készségtárgyak átcsoportosításával és a törvényileg rendelkezésünkre álló további 2 illetve 3 

óra szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk a német nyelv és irodalom órák számát. Mind a négy évfolyamon az ének-zene 

tantárgy óraszámából csoportosítottunk át 1 órát.  

 4. évfolyamon az angol nyelvi órát a vizuális kultúra tantárgy órakeretének átcsoportosításával (1 óra) oldottuk meg. 
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NAT 2020 Nappali rendszerű német nemzetiségi nyelvoktató  

általános iskolai nevelés-oktatás óratervei 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

 

Óraterv 1-4. évfolyam óraszámai nyelvoktató német nemzetiségi oktatás esetén 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 - - - 

Magyar nyelv - 3 2 2 

Magyar irodalom - 4 3 3 

Angol nyelv - - - +1 

Német nyelv és irodalom 2+3 2+3 2+3 2+3 

Német népismeret 1  1 1  1  

Matematika 4 4 4 4 

Etika /Hit-és erkölcstan 1  1  1  1  

Környezetismeret - - 1  1  

Ének-zene 1  1  2  2  

Vizuális kultúra 2  2  2  1  

Digitális kultúra - - - 1  

Technika és tervezés 1  1  1  1 

Testnevelés  5  5 5  5  

Összes óra 27 27 27 27 
 

 

 

A fenntartói engedélyezés és tanuló létszám függvényében az oktatás összevont osztályokban történik. 

 

Összevontan tanítjuk: 

- Német népismeret,  

- Etika/Hit-és erkölcstan,  

- Ének-zene, 

- Vizuális kultúra,  

- Technika és tervezés, 

- Testnevelés tantárgyakat. 
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Az évfolyamonként rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakeret felhasználását a következőképpen tartalmazza a táblázat: 

 
- Az 1. és 2. évfolyamon, mivel összevont osztályként működik, egységesen az ének-zene tantárgy 2 alapóraszámából 1 órát csoportosítottunk át 

a német nyelv és irodalom tantárgy óraszámához. A testnevelés órák keretében pedig néptánc oktatás folyik heti 1 órában. 

- A 3. és 4. évfolyamon, mivel összevont osztályként működik, 3. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy 2 alapóraszámából átcsoportosítottunk a 

német nyelv és irodalom óraszámához 1 órát. A 4. évfolyamon 3 órával növeltük a német nyelv és irodalom tantárgy óraszámát valamint 1 óra 

szabadon felhasználható órakerettel biztosítjuk az angol nyelvóra számát.  
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II. A csoportbontás elvei és indokoltsága 

 
Székhely 

 

A beíratás alapelve iskolánkban, hogy a szülő egyéni választása a lehetőség szerint maximálisan 

teljesüljön. Ebből kifolyólag az osztályok összetétele (profilja) vegyes.   

Intézményünkben csoportbontásban tanítjuk a következő tantárgyakat: 

 

Alsó tagozaton Felső tagozaton 

 német nyelv és irodalom 

 angol nyelv 

 informatika 

az új NAT szerint: digitális kultúra  

 német népismeret 

 testnevelés és sport (úszás) 

 

 német nyelv és irodalom 

 angol nyelv 

 informatika 

az új NAT szerint: digitális kultúra 

 német népismeret 

 magyar nyelv 

 matematika 

 technika, életvitel és gyakorlat 

az új NAT szerint: technika és tervezés 

 testnevelés és sport (úszás) 

 

 

 

Indokoltsága: 

 Csoportbontást alkalmazunk, ha a német nemzetiségi és/vagy az angol nyelvet tanulók lét-

száma 20 fő vagy azt meghaladó. Célja az oktatás eredményességének biztosítása.  

 A német népismeret esetében a csoportbontás elve megegyezik a nyelvoktatásban alkalma-

zottal.   

 Az informatika tantárgy a szabadon tervezhető órakeret terhére választható; a terem befoga-

dó képessége, és az oktatás eredményessége szab korlátot a tanulócsoport létszámának ki-

alakításában. A csoportot 16 főtől bontjuk. 

 Matematika és magyar nyelv tantárgy tanítása során: 

- csoportbontást alkalmazunk 27 főtől. Ebben az esetben a bontást a differenciálás valamint 

az egyéni képességeknek megfelelő oktatás biztosítása indokolja. 

 A technika terem befogadóképessége és felszereltsége 16 fő befogadására alkalmas. Az osz-

tály bontása 17 főtől indokolt. 
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 Csoportbontást alkalmazunk 3. és 5. évfolyamon, ha az úszáson részt vevő tanulók létszáma 

16 fő vagy azt meghaladó. Célja a balesetmentes oktatás eredményességének biztosítása.  

 

Sióagárdi Tagintézmény 

 

Csoportbontás: 

Fenntartói döntés függvényében: 

- Magyar nyelv és irodalom (összevont osztályok évfolyamonkénti bontása) 

- Matematika 

- Német nyelv és irodalom 

- Angol nyelv 

- Vizuális kultúra (heti 1 óra 3. évfolyam) 

 

 

Indokoltsága: 

- A német nemzetiségi nyelvet tanulók oktatásának eredményessége így biztosított. 

- A magyar nyelv és matematika tantárgyak esetében a csoportbontás célja az oktatás eredmé-

nyességének biztosítása. 

- A szülők elvárásainak való megfelelés. 

- A kis létszámú iskolák életben maradásának fontos feltétele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekszárd, 2020.06.22. 

 

 

 

 

 

 

       Pekari Bernadett 

       intézményvezető 
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3.  

A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI, 

KERETEI 
 

 

 

1. Napközis csoport 

Az alsó tagozaton minden osztály egy napközis csoportot alkot. A létszámot a törvényileg 

engedélyezett osztálylétszámok határozzák meg. (14-27fő; engedéllyel illetve szükség sze-

rint ennél több.)  

 

2. Szakkör – a tanulók igénye s a pedagóguskollégák szakmai kínálata alapján indítható tan-

órán kívüli foglalkozás. Minimális létszám 12 fő, maximális létszám 28 fő.) 

 

3. Korrepetálás, felzárkóztatás – Főtantárgyanként szervezhető egyéni vagy kisebb csoportos  

foglalkozás, melynek célja a hátrányok leküzdése, az egyéni megsegítés, a mulasztások mi-

atti lemaradások pótlása. Tanári kezdeményezés vagy tanulói kérés alapján vehető igénybe. 

Létszáma: 1-10 fő. 

 

4. Tehetséggondozás, versenyre felkészítés – Tantárgyanként, kompetencia vagy készségte-

rületenként szervezhető egyéni vagy kisebb csoportos foglalkozás. Tanári kezdeményezés 

vagy tanulói kérés alapján vehető igénybe. Létszáma: 1-10 fő.  Célja az egyéni képességek 

minél teljesebb kibontakoztatása. 

 

5. Diáksportköri foglalkozások, sportági edzések – A rendelkezésre álló sportági kínálat (at-

létika, kézilabda, kosárlabda, futball,…) szerint, egyéni választás alapján  szerveződő cso-

portok. Létszáma: 12 -28 fő. 

 

6. Fejlesztő foglalkozások (BTM, SNI) – Szakszolgálati szakvélemény és belső mérés (DI-

FER) alapján szervezett csoportok. A csoport létszámát a fejlesztési feladat határozza meg: 

egyéni fejlesztés vagy kisebb létszámú, hasonló problémával küzdők számára szerveződő 

csoportok. A feladatot szakszolgálati munkatársak és tantestületünk tagjai látják el.
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4. ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK 

ÉS TANESZKÖZÖK, RUHÁZATI ÉS MÁS FELSZERELÉSEK KIVÁ-

LASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

 
4.1. A tankönyv, tanulmányi segédlet és taneszköz kiválasztásának általános szempontjai: 

 Legyen életkornak megfelelő és igényes. 

 Alkalmazható legyen a differenciálásra, az önálló tanulásra. 

 Egyensúlyban legyen az ismeretszerzés és alkalmazás aránya. 

 Nyelvi megfogalmazása tartalmazzon egyértelmű, pontos utasításokat. 

 

16/2013.(II. 28.) EMMI rendelet szabályozza a tankönyvválasztás elveit. 

 A munkaközösségeknek a hivatalos tankönyvjegyzékből a tankönyvrendelés során a 

matematika műveltségterület kivételével a tartós tankönyvet kell választaniuk. 

 Az 1-4 évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az 

egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilógrammot ne haladja 

meg.  

 Május 31-ig közzé kell tenni azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmá-

nyoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.  

 A tankönyvválasztás előtt az alsós és felsős munkaközösség az egymásra épülés érde-

kében egyeztet. 

 Az alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása a 

szaktanárok, tanítók javaslata alapján a munkaközösségekkel, iskolavezetéssel, 

SZMK-val egyeztetve történik. 

 A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére mely tankönyveket kívánja újonnan 

megvásárolni. 

 az alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztésére legyen alkalmas 

 

4.2.  A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. 

(pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés). 

 A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más felsze-

relés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglal-

kozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai 

foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. 

 Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. 

 

4.3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tan-

eszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tantervei 

alapján. 
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4.4 A kötelezően előírt taneszközökről, tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, ruházati és 

más felszerelésekről a szülőket minden tanév előtt a (a tankönyvrendelés időszakában, il-

letve a megelőző tanév utolsó szülői értekezletén) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése 

a tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

 

4.5 Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati 

és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

 

4.6 Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat a ruházati és más felszerelések 

megvételével kapcsolatosan – a szülőkre háruló kiadások tekintetében – korlátozásokat álla-

píthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a ruházati és más 

felszerelés megvételét.  

 

4.7 A szülőket tájékoztatni kell az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és 

más felszerelésekről; valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői 

kiadások csökkentéséhez 

 

 

5. MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a helyi tantervben a továbbha-

ladás feltételeiben meghatározott követelményeknek az adott évfolyamon minden tan-

tárgyból eleget tesz. 

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A 2 - 8. évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év 

végi osztályzatot kell megszereznie a tanulóknak a továbbhaladáshoz. 

 Ha a tanuló a 2. - 8. tanév végén egy vagy két tantárgyból kapott "elégtelen" osztályzatot, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.  

 Amennyiben a tanuló kettőnél több tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, a tantestület 

határoz arról, hogy javítóvizsgát tehet-e, vagy az évfolyamot ismétli meg. 

 1.-4. évfolyamon a tanuló idegen nyelvből sem évfolyamismétlésre, sem javítóvizsgára 

nem utalható. 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanu-

lónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

 tantárgyanként az éves óraszám 30 %-ánál többet mulasztott 

 magántanuló volt 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga 

tantárgyai a következők: 
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 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, etika/hit- 

és erkölcstan 

Ha tanulta, választotta: angol vagy német nyelv, illetve német nyelv és irodalom, 

informatika 

 

 5-6. évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, termé-

szetismeret, angol vagy német nyelv, illetve német nyelv és irodalom, informatika, 

etika/hit- és erkölcstan 

 

 7-8. évfolyam:, magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, angol vagy német nyelv, illetve német nyelv és irodalom, 

informatika, etika/hit- és erkölcstan 

 

Az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben utasítható évfolyamismétlésre a szülő beleegyezése nélkül, ha a tanulmányi követel-

ményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

 

Szülő kérésére az 1. évfolyam legfeljebb egy alkalommal megismételhető akkor is, ha a 

gyermek a követelményeket teljesítette. Szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is meg-

ismételhető legfeljebb egy alkalommal. abban az esetben is, ha a gyermek felsőbb évfolyamba 

léphetne. A helyi tantervben „igazodási pontként”, a fejlődés ütemének általános meghatáro-

zásaként a „Fejlesztés várható eredménye” ill. a „Továbbhaladás feltételei” részben meghatá-

rozottakhoz képest kirívóan nagy lemaradás esetében a pedagógus/tantestület a tanulót évis-

métlésre utalhatja/kötelezheti. 

 

A tanulói jogviszony megszűnésének tényét Köznevelési Törvény megfelelő rendelkezései, 

illetve meghatározásai szerint értelmezzük.  

Amennyiben a tanulói jogviszony iskolaváltoztatás miatt szűnik meg, a szülő köteles ennek 

tényét az intézmény igazgatójával közölni. A tanuló érdemjegyeinek leadása az osztályfőnök, 

a távozási lap, a bizonyítvány átadása valamint a tanuló kiírása a KIR-ből az iskolatitkár fel-

adata.  

A szülő gondoskodik arról, hogy gyermeke minden - az iskola tulajdonát képező - felszerelést 

visszaszolgáltasson. 
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6. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK 

SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 
     
Az iskola a nevelő- és oktatómunka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

6.1. Az értékelés alapelvei 

Az értékelés legyen: 

 folyamatos, 

 objektív, 

 következetes, 

 egyénre szóló, 

 terjedjen ki az egész személyiségre, 

 fogja át a tanulói tevékenység egész területét. 

 

6.2. Az értékelés célja: 

 Visszajelzés a tanuló teljesítményéről, munkájáról 

 Tájékoztatás a fejlődés, a javítás lehetőségeiről 

 Megbízható információk szerzése a tanuló előmeneteléről, munkájáról, felkészült-

ségéről, szorgalmáról, a munkához való viszonyáról. 

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

       értékelésében betöltött szerepe és súlya 

 

6.3.1.Formái: 
 DIAGNOSZTIKUS FORMATÍV SZUMMATÍV 

Az értékelés 

funkciója 
 csoportba sorolás ese-

tén az előzetes készsé-

gek és tudás felmérése,  

 a tanulók jellemzői 

alapján a tanítási mód 

kiválasztása 

 tanulási problémák 

esetén az okok megha-

tározása 

 visszacsatolás a tanu-

lóhoz és a tanárhoz 

 a hibák azonosítása a 

tananyagon belül, 

megoldási módok ki-

alakítása céljából 

a tanulók minősítése, 

kategorizálása 

Az értékelés 

időpontja 
 csoportba sorolás ese-

tén a szakasz elején 

 tanulási problémák 

esetén a probléma fel-

merülésekor 

az oktatás során a szakasz végén 
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Az értékelés 

tárgya 
 kognitív 

 affektív 

 pszichomotoros terüle-

tek 

 fizikális,  

 pszichológiai 

 környezeti tényezők 

kognitív területek általában kognitív terüle-

tek, a tantárgytól füg-

gően; esetleg pszicho-

motoros vagy affektív 

szférák 

 

 

6.3.2. Írásbeli számonkérés rendje 
 

 Mérés: Kompetencia mérés OM előírása szerint; (általában mindenév május vége) 

      DIFER – minden első osztályos tanulót vizsgálunk és okt. 31-ig OM előírás szerint     

      jelentjük az előkészítő és kezdő készségszintű tanulókat.  
   

 Tanév végi felmérés; összehasonlító elemzéssel 
 

 2. osztály 4. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

Magyar nyelv és irodalom  + +  + 
Magyar nyelv és irodalom 

- szövegértés + 
    

Matematika + + +  + 
Környezetismeret   +   
Földrajz    +  
Fizika    +  
Kémia     + 
Biológia    +  
Idegen nyelv (nyelvtan teszt)   +   
 

 Tanév végi felmérés: 

 

ideje: a tanév utolsó három hete 

korlátja: naponta maximum két felmérés, alsóban egy 

súlya: év végi értékelésben irányadó 

               

 Témazáró dolgozat: 

 

ideje: témakör befejezése után   

korlátja: naponta maximum két dolgozat lehet, alsóban egy 

               a  a tanulók egy héttel korábban tudják az időpontját 

súlya: a félévi és év végi értékelésben irányadó 
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Teljesítmény és osztályzat szinkronja: 

 

elégtelen 0 –  33 % 

elégséges 34 –  50 % 

közepes 51 –  75 % 

jó 76 –  90 % 

jeles 91 – 100 % 

                              

 Témaközi dolgozat     

ideje: téma közben 

korlátja: -:     -- 

súlya: felelet értékű 

 

                                         

 Házi dolgozat     

   

ideje: téma közben 

korlátja: -:     -- 

súlya: félévi, év végi értékelést pozitívan befolyásolhatja 

              

 Egyéb írásbeli munkák   

 

ideje:     félévenként 

korlátja: -:     -- 

súlya: pozitív irányba befolyásolhatja 

        

 

6.3.3. A szóbeli számonkérés rendje 

 

 Tantárgy Évfolyam Ideje Korlátja Súlya 

Vizsga 

 

 

történelem 8. osztály 
május 

vizsganapon 

nincs tanítás 

2 x osz-

tályzat 

idegen nyelv, 

nemzetiségi 

nyelv 

8. osztály 

május 
vizsganapon 

nincs tanítás 

2 x osz-

tályzat 

informatika 7. osztály január, illet-

ve május 
 

2 x osz-

tályzat 

Szóbeli számonké-

rés, szóbeli felelet 

tantárgy jel-

lege szerint 

Minden 

osztályban 
téma közben  

etalon 

Kiselőadás 
tantárgy jel-

lege szerint 

 
téma közben 

1 hét felké-

szülési idő 

házi dol-

gozat 

Órai teljesítmény 
minden tan-

tárgy 

valamennyi 

évfolyam 

folyamatosan 

minden órán 
 

felelettel 

azonos 
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6.3.4. Gyakorlati tevékenység értékelése 

 

 munkadarab (technika és életvitel, rajz) 

 informatika 

 gyakorlat bemutatása (testnevelés, tánc) 

 

ideje: téma közben 

korlátai: egyéni képesség, egészségi állapot 

súlya: felelet értékű 

          

6.4. Értékelés az 1-4. évfolyamon 

Az 1.-4. évfolyamon a törvényi szabályozásnak megfelelően alkalmazzuk a szöveges és az 

érdemjeggyel történő értékelést is – évfolyamonként, tantárgyanként eltérő módon. (lásd ké-

sőbb) 

 

6.4.1. Az értékelés tartalmi szempontjai 

 

Magatartás 

 szabálykövetés a tanórákon, foglalkozásokon, szünetekben, szabadidőben 

 a tanuló viszonya társaihoz, a felnőttekhez 

 a tanuló viszonya tárgyi környezetéhez 

 

Szorgalom 

 részvétel a tanulási tevékenységben 

 a feladattudat fejlettsége 

 

 Tantárgyi teljesítmények 

 a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés 

 fejlődés, illetve fejlettség az alapvető készségekben és képességekben 

 

6.4.2. A magatartás és a szorgalom értékelése 

 A tanulók magatartását és szorgalmát havonta értékeljük. Az értékelést bejegyez-

zük a naplóba, valamint a tájékoztató füzetbe. 

 

A magatartás értékelésére havonta, valamint félévkor és tanév végén egyaránt a kö-

vetkező minősítéseket használjuk: 

 példás 

 jó 

 változó 

 rossz 
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A szorgalom értékelésére havonta, valamint félévkor és tanév végén egyaránt a követ-

kező minősítéseket használjuk: 

 példás 

 jó 

 változó 

 hanyag 

 

A magatartás és szorgalom értékeléséhez segítséget nyújt a mellékletben található se-

gédlet. 

 

6.4.3. A tantárgyi teljesítmény szöveges értékelésének  írásbeli módjai 

 

 Írásbeli munkák értékelése 

 Az írásbeli munkák ellenőrzésekor, javításakor konkrét szöveges értékelés kerül a 

tanuló füzetébe, feladatlapjára. 

 

A témazáró felmérések értékelése 
 Az első évfolyamon és a második osztály első félévében a felmérések megoldását 

%-os formában és ezek minősítő jelzésével, valamint a feladatlapra írt szöveggel 

értékeljük. 

100 % - 91 %  kiválóan teljesített 

90 % - 76 % jól teljesített 

75 % - 34 % megfelelően teljesített 

33 % -             felzárkóztatásra szorul 

 

 A második évfolyam második félévétől kezdődően kerül bevezetésre az érdem-

jeggyel történő értékelés, melynek rendjét a 5.3.2. fejezetben leírtak szabályozzák. 

 

Szöveges értékelések a tanév közben 

 1. évfolyamon az előkészítő időszak végén (legkésőbb október végéig), és április 2. 

hetének végéig, 2. évfolyamon az év eleji ismétlés után (legkésőbb október 2. heté-

nek végéig) szempontsor alapján, szabadon fogalmazott szöveggel értékeljük a ta-

nulók teljesítményét. 

 

Félévi értékelés 

 1.-2. évfolyamon félévkor szöveges minősítéseket alkalmazzuk, és azokat értékelő-

lapokkal egészítjük ki.  

Az értékelőlapok a tanuló tevékenységére vonatkozó állításokat tartalmaznak. A kü-

lönböző szintek jelölésén túl lehetőséget adnak további, személyre szóló megjegy-

zések megfogalmazására is, melyek a fejlődésre utalnak, vagy a javítás konkrét le-

hetőségeit is tartalmazzák. 2. évfolyamon a félévi értékelőlapokon a gyerekek önér-

tékelése is szerepel. 

Az 1. és 2. évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét a következő minősítésekkel 

értékeljük: 

 kiválóan teljesített 
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 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul 

 

A minősítés 

 

 kiválóan teljesített, ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsa-

játította, tudását alkalmazni képes 

 

 jól teljesített, ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit; 

kisebb bizonytalansággal képes alkalmazni tudását 

 

 megfelelően teljesített, ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, hiá-

nyosan teljesíti; segítséggel képes alkalmazni tudását 

 

 felzárkóztatásra szorul, ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum 

szintjét sem teljesítette hiánytalanul, állandó ráfigyelést, segítséget igényel 

 

 3.-4. évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét valamennyi tantárgyból – bele-

értve a készségtárgyakat is – osztályzattal minősítjük. 

 

 Azoknál a tanulócsoportoknál, akik az informatika tantárgyat csak heti 0,5 órában 

tanulják a „részt vett” bejegyzést alkalmazzuk a félévi/ év végi bizonyítványban. 

 

Értékelés a tanév végén 

 Az 1. évfolyamon, tanév végén, a tanulók teljesítményét a tantárgyanként rendelke-

zésre álló mondatbank mondataiból összeállított szöveggel értékeljük. A mondat-

bank mondatai szükség szerint átfogalmazhatóak, kiegészíthetőek.  

 

 A 2.-4. évfolyamon tanév végén a tanulók teljesítményét osztályzatokkal minősít-

jük. 

 

 Azokban  a tanulócsoportokban, amelyek az informatika tantárgy tanulását 4. évfo-

lyamon kezdik meg, a tantárgy teljesítésének értékelése a „részt vett” bejegyzéssel 

történik. 

 

6.4.4. Érdemjegyek alkalmazása 
 

A 2. évfolyam első félévében párhuzamosan használjuk a szöveges értékelést és az érdemje-

gyeket. Ennek ellenére félévkor még szöveges értékelést adunk. 

 

A 2. évfolyam második félévétől a tanulók teljesítményének értékelése érdemjegyekkel törté-

nik. Az érdemjegyeket a naplóba és a tájékoztató füzetbe egyaránt bejegyzi a pedagógus. 
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6.5. Versenyen való részvétel 

 

ideje: folyamatos 

korlátja: a tanuló képessége és teherbíró képessége 

súlya:   ugyanaz, mint a házi dolgozat 

                  

6.6. A tanulmányi teljesítmény értékelése, minősítése 

 

Tantárgyi érdemjegy, osztályzat 

 

Jeles (5)… ha a tanuló a helyi tantervi követelményeknek eleget tesz. Ismeri, érti, és tudja 

a tananyagot, ismereteit alkalmazni képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. A 

tananyagot szabadon, önállóan elő tudja adni. Ismereteit önállóan is képes gya-

rapítani. 

 

Jó (4)… ha a tanuló a helyi tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés hibá-

val tesz eleget. Csak apró bizonytalanságai vannak, kisebb hibákat vét feleleté-

ben, a definíciókat tudja, ha nem is képes saját szavaival megfogalmazni. 

 

Közepes (3)    ha a tanuló helyi tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz 

eleget. Többször szorul nevelői segítségre. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni, a tananyagot önállóan előadni. Segítséggel képes megoldani 

szóbeli feladatát, kifejezésmódja egyszerű, fogalmazása pontatlan. 

 

Elégséges (2)… ha a tanuló a helyi tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 

csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassá-

gokkal rendelkezik. Fogalmakat ismer, de nem ért, az összefüggéseket részle-

gesen látja át. Nem képes önálló feladatvégzésre 

 

Elégtelen (1)… ha a tanuló a helyi tantervi követelményeknek nevelői segédlettel sem tud 

eleget tenni. A minimum követelményeknek sem tesz eleget, továbbhaladása 

nem biztosított. 

 

6.7. Az érdemjegyek bejegyzésének módja: 

 

 Az e-naplóban a különböző típusú értékelések során szerzett érdemjegyeket súlyoz-

zuk. 

 Az érdemjegyeket aláírásunkkal hitelesítjük tájékoztató füzetben és egyidejűleg az 

elektronikus naplóba is bejegyezzük. 

 A felelés témáját a tájékoztató füzetben az érdemjegy előtt szövegesen jelöljük. 

 Az iskolában írt dolgozatokat, feladatlapokat, tanév végéig - a témazárókat 1 évig - 

megőrizzük, a szülőknek kérésükre fogadóórák, szülői értekezletek alkalmával 

megmutatjuk. 
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7. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 

minősítésének követelményei, formái 
 
7.1. Magatartás értékelése 

 

 ÉRTÉKELÉS 

SZEMPONTJAI 
PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

1.  Közösségben betöltött 

szerepe 

közösséget 

építő, önként 

vállalt felada-

tát teljesíti 

a rábízott 

feladatokat 

elvégzi 

a rábízott fel-

adatok megol-

dásában nem 

megbízható 

a kapott fel-

adatot nem 

teljesíti 

2.  Társaihoz való viszony segítőkész, 

toleráns 

elfogadó alkalmanként 

konfliktusokba 

kerül 

agresszív, 

stílusa durva 

3.  Felnőttekhez való vi-

szony 

tisztelettudó udvarias szimpátián ala-

puló 

tiszteletlen 

4.  Környezethez való 

viszony 

környezetét 

óvja, szépíti 

környezetét 

óvja 

időnként rongál romboló 

 

Ha a tanuló írásbeli büntetést kapott, magatartása az adott félévben példás nem lehet. 

A rendszeresen késő és igazolatlanul hiányzó tanuló magatartása nem lehet példás. 

 

7.2. Szorgalom értékelése 

   

 
ÉRTÉKELÉS 

SZEMPONTJAI 
PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

1.  Tanórai munka tanórán aktív figyelme fo-

lyamatos, de 

nem aktív 

résztvevő 

órai munka 

esetleges 

tanórán 

passzív 

2.  Készülése tanórákra folyamatos, 

képességének 

megfelelő 

megfelelő rendszertelen nem készül 

3.  Tanórán kívüli tevé-

kenysége  

önként vállal 

feladatokat 

ösztönzésre 

vállal felada-

tokat 

ritkán végez 

többletmunkát 

nem vállal 

többlet fel-

adatot, saját 

feladatát 

sem végzi 

el 
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8. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 

 
8.1. Zeneiskola 

  

ÉRTÉKELÉSI MÓD AZ OKTATÁSBAN 

 

 Az ismeretek számonkérésének formái: 

- Beszámoló 

- Koncert 

- Koncertvizsga 

- Nyilvános és zártkörű vizsga 

Az évközi beszámoltatás formái:   

 Közös óra  

 Szóbeli felelet  

 Növendékhangverseny  

 Előadás, írásbeli beszámoló, témazáró dolgozatok (elméleti tárgyak),  

 Tanulmányi versenyek stb.  

A tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelése, minősítése: 

Előképző évfolyamokon és zenekar, kórus tárgyakban: 

jól megfelelt 

megfelelt 

nem felelt meg 

Alapfok és továbbképző évfolyamokon: 

            jeles  /5/ 

jó   /4/ 

változó  /3/ 

elégséges  /2/ 

elégtelen  /1/ 

 

A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél: 

 

            példás  /5/ 

            jó /4/ 

            változó /3/ 

hanyag  /2/ 
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Félévkor és évvégén a havi osztályzatok összegzéseként a tanár osztályoz. A zeneiskolai be-

számoltatás, számonkérés évenként két alkalommal félévben, és évvégén történik meg, mely-

nek eredményéről értesítőben, illetve bizonyítványban tájékoztatjuk a szülőket. A hivatalos 

érdemjegyeket havonként és félévente az ellenőrzőben, évvégén pedig a zeneiskolai bizonyít-

ványban kapják meg a növendékek. A középiskolás tanulók számára is kötelező a heti 4 fog-

lalkozáson való részvétel. 

 

A MŰVÉSZETI ALAP- ÉS ZÁRÓVIZSGA  

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében –a helyi tanterv tartalmazza. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény állítja 

össze. Alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.  

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyen a tanuló a tantárgy tanításának 

utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 
Az alap- és záróvizsga  
 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgát 

tevő – „B” tagozatosok, illetve elméleti tanszakosok kivételével – szabadon választhat írás-

beli, illetve szóbeli vizsga között. Elméleti tanszakosok számára mindhárom vizsgarész köte-

lező. 

Gyakorlati vizsgát mindenkinek kell tenni. 
 

Alapvizsga: 
 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
 

 komplex zenei ismeretek* 

 diktálás, elemzés, maximum 40 perc 
 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
 

 komplex zenei ismeretek* maximum 20 perc 
 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
 

 főtárgy    maximum 25 perc 

 zongora**maximum 15 perc 
 

                                                 
* Gyűjtőnév, amely magában foglalja a kötelező szolfézs-ismereteken túl a kötelezően választható zeneelmélet, 

zenetörténet–zeneirodalom anyagát is. 
* Gyűjtőnév, amely magában foglalja a kötelező szolfézs-ismereteken túl a kötelezően választható zeneelmélet, 

zenetörténet–zeneirodalom anyagát is. 
** Elméleti tanszakok esetén. 
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Záróvizsga: 
 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
 

komplex zenei ismeretek* maximum 60 perc 
 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
 

komplex zenei ismeretek* maximum 25 perc 
 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
 

főtárgy    maximum 30 perc 

zongora**   maximum 20 perc 
 

  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  

 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, 

akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

Előrehozott vizsga  

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanul-

mányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanul-

mányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alap-

vizsga, illetve záróvizsga. 

Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.  

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni.  

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  

 

 

8.3. A csoportos művészeti ágak táncművészet, képzőművészet, iparművészet, szín-, és 

bábművészet követelmény és teljesítmény rendszere, ellenőrzése, értékelése 

  

A művészeti iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a 

tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formái, a művészeti alap- és 

záróvizsga követelményei: 

A tanulók minden olyan tantárggyal összefüggő lényeges megnyilatkozását, teljesítményét, 

amelyre félévkor, illetve a tanév végén számszerű osztályzatot kap, tanulmányi eredménye és 

szorgalma alapján havonként érdemjeggyel kell értékelni. 

Az osztályozásra a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredmé-

nyeinek egybevetése alapján történik. 

 

Az előképző évfolyamok esetén az alábbi minősítést kell alkalmazni: 

- jól megfelelt,  

-  megfelelt,  

- nem felelt meg  

 

Az alapfok és a továbbképző 1-10. évfolyamain az értékelés osztályozással történik: 

Főtárgy: 

- jeles (5), 

- jó (4),  

- közepes (3),  

   - elégséges (2), 

   - elégtelen (1). 

Kötelező tantárgyak esetén: 

- jeles (5), 

- jó (4),  

- közepes (3), 

- elégséges (2), 

- elégtelen (1). érdemjegyeket (osztályzatokat) kell adni. 

Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét az ellenőrző könyv útján tájékoztatni kell. 
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Félévi értékelés 

A művészeti iskolai tanulók munkáját félévkor és a tanév végén osztályozni kell. 

A félévi illetőleg a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi, illetőleg egész tanévi munkáját, 

valamint a tanév végi vizsgán mutatott teljesítményét kell tükröznie. 

A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg, az első félév érdemjegyei alapján. 

A félévi ellenőrzéskor azt kell értékelni, hogy a tanuló az osztály tantervi követelményének 

megfelelő tananyagát milyen szinten sajátította el. 

Az ellenőrzés, értékelés egyéb formái is alkalmazhatók a tanév során, például fellépéseken 

való szereplés, kiállításokon való részvétel. 

Évente célszerű legalább két tanulói bemutató előadást, vagy kiállítást szervezni. 

Az elméleti tantárgyak esetén a tanulók félévenkénti szóbeli vagy/és írásbeli beszámolója 

alapján történik az ellenőrzés és osztályozás. 

Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem volt osztályozható, ezt a tényt az ellenőrző 

könyvébe be kell jegyezni. 

 

Tanév végi vizsga  

A tanuló bizottság előtt év végi vizsgát tesz.  

A vizsgák anyagát az iskola helyi tantárgyi tantervei alapján kell összeállítani, a vizsgát az 

aktuális törvényi, rendeleti előírásoknak megfelelően kell lebonyolítani. 

 

- A bizottság elnöke az igazgató, vagy a művészeti igazgató helyettes.  

- Tagjai: a tanuló főtárgy tanára és még legalább egy lehetőleg azonos vagy rokon szakos 

tanár, valamennyien vegyenek részt a beszámolón. 

- Az érdemjegyet a főtárgy tanárának javaslata alapján bizottság állapítja meg 

 

Tanév végi vizsgára nem bocsátható az a tanuló, akinek a tanévben az igazolt és az igazolat-

lan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám egyharmadát.  

Vizsgát kivételes esetben a nevelőtestület engedélyezhet. 

 

Az osztályzatokat félévkor számjeggyel az ellenőrző könyvbe, tanév végén a naplóba, a törzs-

lapba és a bizonyítványba szómegjelöléssel és számjeggyel, előképző esetén az előírt szöve-

ges minősítéssel kell bejegyezni. 

A nem osztályozott tárgyak érdemjegy rovatába vízszintes vonalkát kell húzni  

A tanulmányi átlag az egyes tantárgyakból nyert osztályzatok egy tizedes jegyre kerekítés 

nélkül megállapított számtani közepe. 

A tanulmányi átlagba a szorgalmi osztályzat nem számít bele. 

A tanügy igazgatási nyomtatványok kitöltése mindenkor kék színű tintával történik, ez alól 

csak az órarend kitöltése kivétel. 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben a szaktanár, illetve a főtárgyat oktató tanár veze-

ti az egyéni foglalkozási naplót a csoportos foglalkozási naplót, a törzslapot, és kiállítja a bi-

zonyítványt.  

A törzslap személyi része minden tanév szeptemberében kerül kitöltésre.  

A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért, a szakta-

nár, és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve az iskolatitkár fele-

lős.  
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A törzslapra, és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a tovább-

tanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni.  

 

A hibás bejegyzéseket áthúzással kell érvényesíttetni oly módon, hogy az olvasható maradjon, 

és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és az iskola körbé-

lyegzőjének lenyomatával kell kitölteni.  

 

A tanuló valamely tantárgyból történő felmentését a szülő írásban kérelmezheti. A kérelem 

tárgyában az igazgató dönt. 

Ha a tanuló valamely kötelező tárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét félév-

kor az ellenőrző könyvben, és a tanév végén az anyakönyvben és a bizonyítványban az osz-

tályzat rovatban „fm” rövidítéssel kell jelezni. 

 

Az értékelés osztályozás szempontjai: 

Jeles (5) adható a tanulónak, aki a tanév folyamán egyenletesen magas színvonalú munkát 

végzett, a tanterv által előírt követelményeket teljesítette, a vizsga munkája technikailag jól 

kivitelezett. 

Jó (4) adható, annak a tanulónak, aki a tanév folyamán egyenletes munkát végez, vizsgamun-

kája jó színvonalú, de tartalmában, kivitelezésében átlagos. 

Közepes (3) adható, annak a tanulónak, aki a tanév folyamán változó színvonalú munkát vég-

zett, az előírt követelményeket, technikai készségeket kifogásolható módon teljesítette, vizs-

gamunkája átlagos mértéket üti meg. 

Elégséges (2) adható, annak a tanulónak, aki a tanév folyamán megbízhatatlanul, rendezetle-

nül dolgozott, az előírt követelményeket, technikai készségeket kifogásolhatóan gyenge szín-

vonalon teljesítette, valamint vizsgamunkája szertelen, nehezen értékelhető. 

 

A szorgalom minősítésének kritériumai 

A tanuló a főtárgy és a kötelezőtárgy tanulásában, képzésben tanúsított szorgalmát, hozzáállá-

sát folyamatosan, havonta,félévkor és év végén minősíteni kell.  

Erről a szülők az ellenőrző könyv útján kapnak tájékoztatást 

A szorgalom minősítésére 4 fokozatot kell használni: 

példás (5) 

jó (4) 

változó (3) 

hanyag (2) 

A szorgalom minősítését félévkor a tájékoztató füzetbe, tanév végén a tanári napló és a törzs-

lap alapján a bizonyítvány megfelelő rovatába kell betűvel és számmal írni. 

 

Példás (5) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, tehetségéhez képest tanul, rend-

szeresen, pontosan készül feladataira, kiváló eredményei vannak, érdemjegyei megfelelnek 

képességeinek. 

Jó (4) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez képest jól teljesít, 

érdemjegyei megközelítik képességeit. 
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Változó (3) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez képest folya-

matosan ingadozó, változó teljesítményt mutat. 

Hanyag (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki rendszeresen felkészületlen, munkája megbízha-

tatlan, kötelességét figyelmeztetésre sem végzi el. 

 

A művészeti iskola felvételi vizsgarendje 

 

Az iskolába a felvétel jelentkezés, felvételi vizsga alapján történik. 

Ideje: június hónap első hete 

Részt vehet a felvételi vizsgákon a tantestület. 

A gyakorlati felvétel a főtárgy tanárok feladata.  

A felvételi vizsgán a gyermek készségei, képességei vizsgálatára kerül sor többféle szem-

pontból. 

 

1. Táncművészet: 

- hajlékonyság 

- tágság 

- ugróképesség 

- fizikai felépítés 

- hallás 

- biztos éneklés 

- ritmus készség, képesség felmérés 

 

2. Képző és iparművészet: 

- finommotorika 

- ceruzafogás 

- színlátás 

- rajzkészség 

- képi gondolkodás 

- vizuális önkifejezés szintjét 

- igényesség 

- eszközhasználat szintje 

- alkotó munkához való pozitív beállítódást 

 

3. Szín és bábművészet: 

- beszéd, 

- mozgáskészség 

- memória 

 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei: 

Magasabb évfolyamra léphet az a tanuló, aki az  egyes évfolyamok követelményeit teljesítette 

és év végi vizsga vagy más beszámoltatási formában az előírt vizsgaanyagot, bemutatta és 

legalább elégséges érdemjegyet ért el. 
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Javítóvizsga és osztályozó vizsga: 

Javítóvizsga: 

Az a  tanuló aki az adott évfolyam tantervi követelményeit valamilyen okból nem teljesítette, 

vagy a záróvizsgán nem vett részt augusztus 25. és szeptember 1.  között a kijelölt napon javí-

tóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az igazgató állapíthatja meg és az iskola hirdető táblá-

ján, teszi közzé. 

A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell. 

Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, ta-

nulmányait az osztály megismétlésével folytathatja.  

A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató vagy a művészeti 

igazgató helyettes, tagjai a kérdező tanár és még egy, lehetőleg azonos rokon szakos tanár. 

A javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül. 

A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba.  

A záradékot az igazgató vagy a művészeti igazgató helyettes és a főtárgy tanár írja alá, az 

eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik.  

A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 

 

Osztályozó vizsga: 

Ha a tanuló az évfolyamra megállapított tantervi követelményeket tanulmányi idő megrövidí-

tésével szeretné teljesíteni, a tanulmányait folytatni, osztályozó vizsgát tehet.  

Az osztályozóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató vagy a mű-

vészeti igazgató helyettes, tagjai a kérdező tanár és még egy, lehetőleg azonos rokon szakos 

tanár. 

Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyv készül.  

Az osztályozóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni 

kell. 

Az osztályozóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba.  

A záradékot az igazgató vagy a művészeti igazgató helyettes és a főtárgy tanár írja alá, az 

eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik.  

Az osztályozóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg.  

 

Művészeti alapvizsga, záróvizsga 

Az alapfokú évfolyamok elvégzése után a tanuló művészeti alapvizsgát tesz, mely a tovább-

képző évfolyamokon való tanulmányok folytatásának feltétele. 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után, az alapfokú művészeti képzésbefejezéseként a 

tanuló művészeti záróvizsgát tehet. 

 

A vizsgák anyagát az iskola helyi tantárgyi tantervei alapján kell összeállítani, a vizsgát az 

aktuális törvényi, rendeleti előírásoknak megfelelően kell lebonyolítani. 

A vizsga menetét, követelményeit a művészeti ágak helyi tantervei tartalmazzák. 
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9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 

módszerek 
 

A köznevelési törvény alapján: a nevelési oktatási intézményeknek gondoskodniuk a tanulók 

fizikai állapotának méréséről. Minden tanévben egyszer számszerűen is értékelhető formában 

a lefolytatott mérés eredményeit tanulónként, osztályonként, évfolyamonként rögzíteni kell, 

az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító tanárok közösen elemzik és meghatározzák a 

tanulók fizikai fejlődése szempontjából szükséges fejlesztéseket. 

A tanulók általános fizikai teherbíró képességének minősítéséhez az aero-kapacitás, az általá-

nos testi erő, és erő - állóképesség mérésére összeállított motorikus próbákban elért teljesít-

ményt kell mérni és értékelni. 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja az oktatásügy területén: 

 Minőségellenőrzés: az általános fizikai teherbíró képesség egységes mérése, értékelése, 

minősítése. 

 Minőségbiztosítás: képesség szerinti differenciált terhelés, felzárkóztató program biztosí-

tása az egészséges létezéshez szükséges fizikai fitness szint elérése, megtartása érdekében. 

 A rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása. 

 Primérprevenció: a kondicionális képességek mért adatai ismeretében az iskolaorvosok és 

védőnők felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

 

A testnevelő által végzendő feladatok: 

 Egységes minőségellenőrzés, teljesítménymérés, a mért eredmények pontozása, a pontér-

tékek alapján történő értékelés, minősítés. 

 Egységes minőségbiztosítás: kondicionális képességek hiányosságának feltárása, képesség 

szerinti differenciált terheléssel a hiányosságok megszűntetése, rendszeres testedzési lehe-

tőség biztosításával az egészségmegtartást elősegítő induló „kell – szint” (a pontérték táb-

lázatokban megvastagított teljesítmény, mely közepes teljesítményt jelent) elérése. 

 Folyamatos visszacsatolás: a tanulók aktív közreműködésével a rendszeres testedzés hatá-

sának elérése, az elért változás értékelése, a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés, 

önértékelés akaratfejlesztése. 

 

A tesztekkel kapcsolatos követelmény: kevés eszközzel, minél egyszerűbben, bárhol végre-

hajthatók legyenek, és valóban mutassák a tanulók fizikai képességeit. 

A gyakorlatok elvégeztetése után a teszteket elemezzük, értékeljük. Ehhez nyújt segítséget az 

adatlap a teljesítmények nyilvántartásához és a pontérték táblázat. Az elvégzett tesztek ered-

ményeit a testnevelők megismertetik évente egyszer a nevelőtestülettel, beszámolnak a tanu-

lók fizikai állapotáról. 

 

Az adatok nyilvántartása: az egyéni adatlapokat osztályonkénti bontásban a vizsgálatot vég-

ző tanár kezeli. Az osztályonkénti adatlapot, a vizsgálatot végző tanár vezeti. Az intézményi 

osztályonkénti összes adatlapot a testnevelő állítja össze a tanév végén mért adatok alapján, és 

az iskola vezetőjének aláírásával hitelesítve továbbítja az iskola – egészségügynek. 
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A mérések haszna: 

 A diákok fizikai állapotáról a pedagógus azonnal értékelhető adatokat kap 

 Az adatokból a testnevelő tanár következtethet arra, hogy a diákok mely képességeit kell a 

tanév során kiemelten fejleszteni. 

 Az őszi és a tavaszi mérés eredményeit összehasonlítva lemérhető a diákok fejlődése. 

 Az évente végzett felmérések hű képet adnak a diákok fejlődésének folyamatáról, vala-

mint összehasonlíthatók több éven keresztül az azonos évfolyamok. 

 
FELMÉRÉSEK 

 

1. Cooper teszt 

 

 Alkalmazási terület: Az aerob hosszú távú állóképesség mérése. 

 Eszköz: kijelölt futópálya, stopperóra (kicsiknél pálcika) 

 Végrehajtás: A tanuló állórajttal indulva a lehető leghosszabb távot teljesítse 12 

perc alatt. Amennyiben a tanuló kifullad, megengedhető, hogy egy kis időre lelas-

sítson, esetleg gyalogoljon. Ezt követően kezdjen tovább futni és igyekezzen minél 

nagyobb távot megtenni. 

 Módszer: Kicsiknél ajánlatos minden kör megtételekor egy pálcikát adni a tanuló 

kezébe, hogy a teljes körök számát pontosan tudjuk ellenőrizni. 

 Értékelés: A 12 perc alatt teljesített táv méterben. 

 

2. Helyből távolugrás 

 

 Alkalmazási terület: Az alsó végtag dinamikus erejének mérése. 

 Eszköz: cm-es beosztású mérőszalag 

 Végrehajtás: A tanuló az elugró-vonal mögé áll úgy, hogy lábfejével a vonalat 

érinti. Térdhajlítással és ezzel egyidejű páros karlendítéssel hátra hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzéssel, páros lábú elrugaszkodást, és elugrást 

végez előre (rászökkenés nélkül). (Ugrás közben a tekintet előre néz, az elrugasz-

kodást a karok gyors előrelendülése segíti.) 

 Értékelés: Az ugrás hossza a talajfogás (leérkezéskor a sarok helye) és az elugró-

vonal közötti távolság centiméterben. Az ugrást háromszor kell megismételni, a 

legnagyobb ugrás értékét kell feljegyezni. 

 

3. Hason-fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan  

   (kifáradásig, max. időtartam 4 perc) 

 

 Alkalmazási terület: A hátizmok erő- és állóképességének mérése. 

 Végrehajtás: A tanuló a hasán fekszik úgy, hogy a homlokával és behajlított karja-

ival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. 

Feladat:ütem: törzsemelés, karok tarkóra tartásban, karleengedéssel könyökérintés 

az áll alatt 2. ütem: törzs leengedésével, karok visszaemelésével kiinduló helyzet 

 Értékelés: A szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 
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4. Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan  

   (kifáradásig, max. időtartam 4 perc) 

 

 Alkalmazási terület: A hasizmok erő-és állóképességének mérése. 

 Végrehajtás: A tanuló a hátán fekszik és mindkét térdét 90o-os szögben behajlítja, 

a lábfejét társa leszorítja (vagy felteszi a bordásfalra), mindkét tenyere a tarkón 

van.  

A felülés akkor érvényes, ha felüléskor a könyök megérinti a térdet, hanyatt-

fekvéskor mindkét lapocka és könyök a talajhoz ér. 

 Értékelés: A befejezett felülések száma, szabályosan, szünet nélkül végrehajtva. 

 

5. Kétkezes, tömöttlabda-dobás lábközül előre 

 Alkalmazási terület: A váll- és törzsizmok gyorsasági erejének mérése. 

 Eszköz: 1-3 kg-os tömött labdák, cm-es beosztású mérőszalag. 

 Végrehajtás: A tanuló vállszéles terpeszállásban, a dobás irányába áll fel a dobó-

vonal mögé. Lendületszerzés a labda fej fölé, majd láb közé lendítésével, enyhe 

térdhajlítással. A tekintet előrenéz, hát egyenes, nem lehet belépni. Térdnyújtással 

egybekötött labdadobás előre. ( A labda eldobása után a vonal elé.) 

 Értékelés: A dobóvonal és a labda leérkezésének helye közötti távolság + 10 cm-es 

pontossággal. 

 

6. Kétkezes, tömöttlabda-dobás hátra 

 Alkalmazási terület: A váll- és törzsizmok gyorsasági erejének mérése. 

 Eszköz: 1-3 kg-os tömött labdák, cm-es beosztású mérőszalag. 

 Végrehajtás: A tanuló vállszéles terpeszállásban, a dobás irányának háttal áll fel a 

dobóvonal mögé. Lendületszerzés a labda fej fölé, majd láb közé lendítésével, 

enyhe térdhajlítással, (Fej emelt hát egyenes). Térdnyújtással egybekötött labdado-

bás a fej mögött hátra. 

 Értékelés: A dobóvonal és a labda leérkezésének helye közötti távolság + 10 cm-es 

pontossággal. 

 

     7. Ingafutás 

 Alkalmazási terület: Az irányváltoztatással kombinált mozgás gyorsaságának mé-

rése. 

 Eszköz: kimért pálya, stopperóra, jelzőoszlopok  

 Végrehajtás: A tanuló a jelzőoszlopok által meghatározott 10m-es távolságon oda-

vissza futva kétszer teljesíti a pályát. 

 Értékelés: A 4x10m-es pálya teljesítésének ideje 0.1 sec-es pontossággal. 
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Melléklet 
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Szempontsor az 1. évfolyamos tanulók szöveges értékeléséhez az előkészítő időszak végén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZOCIÁLIS FEJ-

LETTSÉGE 

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolatteremtés a társakkal, a 

felnőttekkel 

 kezdeményező 

 alkalmazkodó, elfogadó, irányítást elfogad 

 segítőkész, készséges, udvarias 

 figyelmes, tapintatos, előzékeny, barátságos 

 illedelmes, tisztelettudó, illemtudó 

 visszahúzódó, tartózkodó, zárkózott, visszafogott 

 gátlásos, bátortalan, félszeg, félénk, szerény, 

szégyenlős 

 passzív, tétlen, társakhoz sodródó 

 nehezen alkalmazkodó, alkalmazkodni képtelen, 

elutasító, együttműködésre képtelen 

 önző 

 goromba, nyers, durva 

 erőszakos, verekedős, agresszív 

 

 

 

 

 

 

 

 

magatartása 

 

 

 

 

 

 

jellemzői 

 nyugodt, kiegyensúlyozott 

 nyugtalan, változó 

 heves érzelemkitörései vannak 

 agresszív 

 dacos 

 visszahúzódó, zárkózott, félénk, közönyös, pas--

szív, feltűnően csendes 

 sírós 

 merev, szorongó 

 hangos, harsány 

 

 

 

a szabályokat 

 képes betartani 

 általában betartja, változó 

 nehezen tartja be 
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tanuláshoz való viszonya 

 

 motivált, érdeklődő, kíváncsi, aktív, szívesen 

tanul 

 passzív, nemtörődöm, közömbös, érdeklődése 

nehezen kelthető fel/tartható fenn 

 hanyag, felületes, felelőtlen, rendetlen, motivá-

latlan, nem tanul szívesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

feladatvégzése 

 

 gyors, ügyes, dinamikus, kitartó, elmélyült, mo-

tivált 

 megfelelő, jó megoldásokra törekvő, fegyelme-

zett 

 felületes 

 nehézkes 

 lassú, nagyon lassú 

 hibátlan 

 sok hibával dolgozik 

 képes önállóan dolgozni 

 kevés segítséggel jól dolgozik 

 önállótlan, gyakran igényel segítséget, indokolat-

lanul is segítséget kér 

 kapkodó, kitartásra nem képes, a feladat nem 

köti le, a motiváltság hiánya jellemzi 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRTELMI FEJ-

LETTSÉGE 

 

 

 

figyelem 

 kitartóan figyel, figyel, összpontosításra képes 

 változóan figyel, könnyen elterelhető, összponto-

sításra rövid ideig képes 

 figyelmetlen, szétszórt, kalandozó, álmodozó, a 

legkisebb inger is eltereli 

 nem figyel, tartósan figyelmetlen, összpontosí-

tásra nem képes, másra figyel 

 

 

 

 

szóbeli kifejezőkészség 

 gazdag, bőséges, választékos, változatos, kifi-

nomult, színes 

 életkorának megfelelő, érthető, világos, értelmes, 

szabatos 

 szerény, hiányos, kevés, elégtelen 

 szegényes, egyszerű, nehézkes, körülményes 

 nem érthető, nehezen szólal meg 

 

  

 

hang- és/vagy betűfelismerés 

 felismeri 

 felcseréli 

 néha felcseréli 

 nem ismeri fel 

 segítséggel ismeri fel 
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íráskép 

 esztétikus, szép, rendezett, egyenletes, tiszta, 

tetszetős 

 változóan rendezett, kusza, szaggatott, döcögő 

 rendezetlen, rendetlen, egyenetlen, csúnya, 

hanyag, széteső, maszatos 

 

ceruzafogás 
 kialakult 

 kialakulatlan 

 változó 

 

 

sz
á
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g
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számképek 

ismerete 

 

 biztos 

 bizonytalan 

 

 

számfogalma 
 nagyobb számok körében (10; 20) is rendelkezik 

ismerettel 

 5-ös számkörben biztos, kialakult 

 még bizonytalan, kialakulatlan, fejlesztésre szo-

rul 

 

 

relációk hasz-

nálata 

 biztosan, helyesen használja 

 bizonytalanul használja, téveszt 

 csak segítséggel tudja használni, sokat hibázik 

 nem tudja használni 

 

 

 

gondolkodás 

 kiváló, kitűnő, nagyszerű, tökéletes, kifogástalan, 

kiemelkedő 

 jó, kedvező 

 megfelelő 

 gyenge, hibás 

 

 

 

környezetismeret 

 érdeklődő, kíváncsi, tájékozott, sok ismerettel 

rendelkezik, kiemelkedően tájékozott 

 nyitott, életkorának megfelelően tájékozott 

 közömbös, tájékozatlan, tapasztalatlan, ismeretei 

még hiányosak 

  

 

 

 

 

 

vizuális tevé-

kenységek 

 

 

 

érdeklődése 

 

 kiemelkedő 

 jó 

 visszafogott 

 érdektelen, motiválatlan 
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alkotásai 

 

 esztétikusak, ízlésesek, igényesek, értékesek, 

kifejezőek, érzékletesek, kreatívak, fantáziadú-

sak, ötletesek, leleményesek 

 megfelelőek, elfogadhatóak 

 igénytelenek, jelentéktelenek, fantáziátlanok 

 nem kifejezőek 

 

 

 

 

 

 

ének 

 

 

az ének órákon 

 

 aktívan részt vesz 

 aktivitása változó 

 nehezen motiválható, érdektelen 

 

 

 

ritmikai kész-

sége 

 

 kiváló 

 jó 

 megfelelő, kicsit bizonytalan 

 még fejletlen 

 

  

te
st

n
ev

el
és

 

 

 

mozgáskoordináció 

 

 harmonikus, összerendezett 

 fejlett 

 még fejletlen 

 

 

gyakorlatok 

elsajátítása 

 

 könnyen, segítség nélkül képes 

 segítséggel képes 

 

 

a gyakorlatokat 

 

 pontosan, figyelmesen hajtja végre 

 pontatlanul, figyelmetlenül hajtja végre 

 

 

mozgásos játé-

kokban 

 

 kedvvel, aktívan 

 változóan                              vesz részt 

 nehezen 

 

 

 

szabálytartása 

 

 jó, helyes, pontos, megbízható 

 sportszerű 

 szabálykövető, megfelelő 

 pontatlan, hibás, téves, helytelen 

 kialakulatlan, bizonytalan 

 gyenge 
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NÉMET 

NYELV ÉS 

IRODALOM 

szóbeli kifejezőkészség 

Beszéd 

Német nyelven 

 bátran 

 szívesen 

 félénken 

 bizonytalanul 

 alig                                                   szólal meg. 

 

kiejtés 

 pontos 

 helyes 

 jól érthető 

 alkalmanként felcseréli a hangokat 

 nehezen érthető 

német nyelvű utasítások 

megértése 

 jól megérti 

 segítséggel érti meg 

 nem érti meg 

versek, mondókák tanulása 

 pontos 

 hibátlan 

 pontatlan 

 sok hibával 

 nem tanulja meg 

emlékezet 

 hosszan megtartó 

 rövid ideig megtartó 

 könnyen felejtő 

írásbeli munkák, rajzok 

 szép, tiszta 

 elfogadható 

 rendetlen 

 csúnya, maszatos 

aktivitás 

 aktív, lelkes 

 aktív, közreműködő 

 változó aktivitású 

 nehezen motiválható 
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                                                                                                           1. osztályos tanuló 

 

200. /200.   I. félévi munkájának értékelése 
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M
A

G
A

T
A

R
T

Á
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A házirend szabályait betartod. 

     

 

Társaiddal és a felnőttekkel szemben udvariasan, segítőkészen viselkedsz. 

    

 

Vigyázol környezeted rendjére és az iskolai felszerelésekre. 

    

S
Z

O
R

G
A

L
O

M
  

Iskolai feladataidat hiánytalanul elvégzed. 

     

 

Házi feladataidat kifogástalanul elkészíted. 

    

 

Gyűjtőmunkát, külön feladatot szívesen vállalsz. 

    

M
A
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Y
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O

D
A
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M
 

 

Jó hangsúllyal, szépen, érthetően beszélsz. 

     

 

Élményeidet, gondolataidat rendezetten, érthetően közlöd. 

    

 

A tanult betűket felismered, képes vagy azokat összeolvasni. 

    

 

Írásbeli munkáid rendezettek, tiszták. 

    

 

Szóhasználatod színes, ötletes, gazdag. 

    

É
N

E
K

-Z
E

N
E

 

 

Sok dalt énekelsz szöveggel emlékezetből. 

     

 

Dalok, mondókák ritmusát hangoztatod. 

    

 

Szívesen játszol népi gyermekjátékokat. 
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A
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E
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A halmazok elemeit biztosan tudod megszámlálni, összehasonlítani. 

     

 

A számjegyeket felismered 10-ig. 

    

 

A relációjeleket jól ismered. 

    

 

A számok helyét egyesével beosztott számegyenesen jól megtalálod. 

    

 

A műveleteket 10-es számkörben jól végzed. 

    

 

Az irányokban nem tévedsz. 

    

K
Ö
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Z
E
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E

R
E

T
  

Jól ismered az élő és élettelen természetet és környezetedet. 

     

 

A tanult ismeretek megértését feladatmegoldásokkal tudod bizonyítani. 

    

 

Megfigyeléseidről önállóan tudsz beszámolni. 

    

 

Tevékenykedsz környezeted ápolásában, védelmében és alakításában. 

    

E
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Részvételed az órai munkában aktív és együttműködő. 

     

 

A témák iránt érdeklődő vagy. 

    

 

Szívesen csatlakozol a közös játékokhoz. 

    

 

Aktívan, szívesen veszel részt az ismeretek szerzésében, feldolgozásában. 
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Az eszközöket ügyesen használod. 

     

 

A munkafolyamatot, a munka sorrendjét el tudod mondani. 

    

 

A szükséges anyagokat ki tudod választani. 

    

 

Törekszel a takarékosságra. 

    

 

Ismered a gyalogos közlekedés szabályait. 

    

 

A munkád tiszta, pontos. 

    

V
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L
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U

L
T

Ú
R

A
  

Ismered és magabiztosan használod az alapszíneket. 

     

 

Ügyesen fejezed ki élményeidet rajzban, festményen, szobron. 

    

 

Tisztában vagy a térviszonyokkal, ezeket munkádban érzékelteted. 

    

 

Egyszerű tárgyakat önállóan tudsz készíteni. 
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A gyakorlatokat pontosan, figyelmesen hajtod végre. 

     

 

 

 

 

 

 

 

A mozgásos játékokban aktívan veszel részt. 

    

  

A szabályokat sportszerűen betartod. 
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A német nyelvű utasításokat megérted és azokra helyesen cselekszel. 

     

 

Szépen, érthetően, a német nyelvre jellemző helyes kiejtéssel és hangsúllyal beszélsz. 

    

 

A különböző témákban tanult szavakat jól tudod. 

    

 

Egyszerű mondatokat alkotsz, és rövid párbeszédeket folytatsz. 

    

 

Írásbeli munkáid szépek, rendezettek, tiszták. 

    

 

Mondókákat, verseket „megfelelő” ritmussal mondasz emlékezetből. 

 

 

   

A
N
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L
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A tanítási órákon aktívan, lelkesen dolgozol. 

     

 

Az angol nyelvű utasításokat megérted. 

    

 

A feltett kérdésekre szavakkal, mondatokkal válaszolsz. 

    

 

Megtanulod a kijelölt mondókákat, verseket. 

    

 

Írásbeli munkáid, rajzaid külalakjára figyelsz; pontosan dogozol. 

    
 

 

 

 

 

Kelt:………………………………………………………..                                                                           ………………………………………………………… .. 

                                                                                                                                                                                              oszt.f. 
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………………………………………….. 

1. osztályos tanuló 

minősítése 

 

a      /      tanév 

I. félév végén 
 

Magatartás  

Szorgalom  

Magyar nyelv és irodalom  

Etika/hit-és erkölcstan 

 

Matematika  

Környezetismeret  

Ének-zene                       

Vizuális kultúra  

Technika, gyakorlat és életvi-

tel 

 

Testnevelés és sport  

Német nyelv és irodalom  

Angol nyelv  

Informatika  

 

 

Mulasztott órák száma:  

Ebből igazolatlan:  

 

 

A tanuló minősítése a mellékelt értékelőlapokkal együtt érvényes. 

 

Szekszárd,…………… 

 

 

…………………………………..   ……………………………… 
osztályfőnök    PH   szülő 

 
 

Szempontsor az 1. évfolyamos tanulók szöveges értékeléséhez  

áprilisban 
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MAGATARTÁS 

 

 

társakhoz való viszony 

 barátságos                 

 kedves 

 segítőkész 

 udvarias 

 csoportban képes dol-

gozni 

 együttműködő 

 visszahúzódó 

 félénk 

 bátortalan 

 verekedős 

 csúfolódó 

 erőszakos 

 rendbontó 

 durva 

 

felnőttekhez való viszony 
 illemtudó 

 udvarias 

 őszinte 

 zárkózott 

 tartózkodó 

 udvariatlan 

 tiszteletlen 

 szemtelen 

 

viselkedése a tanítási órán 
 példamutató 

 fegyelmezett 

 néha fegyelmezetlen 

 zavarja a társait 

 gyakran rendetlen 

 

viselkedése a szünetekben, 

szabadidőben 

 példamutató 

 fegyelmezett 

 a szabályokat betartja 

 néha fegyelmezetlen 

 gyakran rendetlen 

 a szabályokat rend-

szeresen megszegi 

 

SZORGALOM 

 

feladatvégzés 
 rendszeresen 

 megbízhatóan 

 ingadozóan 

 nem elég kitartóan 

 megbízhatatlanul 

 figyelmetlenül 

 felületesen 

 gyakran nem 

 

 

házi feladat elvégzése 

 pontosan 

 rendszeresen 

 hiánytalanul 

 szépen 

 megbízhatóan 

 néha hiányosan 

 gyakran hiányosan 

 hanyagul 

 gyakran nem 

 

felszerelés 
 kifogástalan 

 hiánytalan 

 rendben tartja 

 néha hiányos 

 nem tartja rendben 

 rendszeresen hiányos 

 

 

TANULÁSI TE-

VÉKENYSÉG 

 

figyelem 

 képes hosszabb ideig 

figyelni 

 megfelelő 

 rövid ideig tartó 

 összpontosításra képes 

 érdeklődése szerint 

változó 

 összpontosításra nem 

képes 

 szétszórt 

 kalandozó 

munkatempó 
 gyors 

 megfelelő 

 kissé lassú 

 nagyon lassú 

 

 

önálló munkavégzés 

 pontos 

 kevés hibával dolgozik 

 felületes 

 sok hibával dolgozik 

 önállóan dolgozik 

 kis segítség után ké-

pes önállóan dolgozni 

 sok segítséget igényel 

 még nem tud önállóan 

dolgozni 

részvétel a közös munkában 

 szívesen 

 aktívan 

 rendszeresen 

 biztatásra 

 ritkán 

 nem vesz részt 

 zavarja a közös mun-

kát 

 

 

OLVASÁS, 

SZÖVEGÉRTÉS 

 

 

 

 

 

beszéde 

 érthető 

 világos, értelmes 

 nehézkes 

 nehezen érthető 

 

 előnyére változott 

 kis mértékben előnyé-

re változott 

 változatlan 



 

 

Helyi tanterv - Értékelés 

152 

 

szóbeli kifejezőkészség szókincse 

 gyarapodott 

 gazdag 

 az átlagosnál több szót 

használ 

 életkorának megfelelő 

 

 változatlan 

 még mindig hiányos, 

szegényes 

 

 

hang- és betűfelismerés 

 

 hibátlan 

 kevés hibával ismeri fel 

 bizonytalan 

 sokat téveszt 

 nem ismeri fel 

 

 

hangos olvasás 

 hibátlanul olvas 

 kevés hibával olvas 

 sok hibával olvas 

 összefüggően olvas 

 mondathatárokat betart-

va olvas 

 szóképekben olvas 

 szótagolva olvas 

 betűzgetve olvas 

 olvasása jó ütemű 

 olvasása lassú ütemű 

 olvasása kifejező 

 monoton 

 akadozó 

  nem tud összeolvasni 

 

 

szövegértés 

 

 

az elolvasott  

 szöveget is érti 

 mondatokat érti 

 csak a szavakat érti 

 a szavakat sem érti 

 

az olvasottakhoz kapcso-

lódó feladatokat 

 önállóan érti meg 

 segítséggel oldja meg 

 még nem tudja meg-

oldani 

 

memoriterek 

 pontosan 

 hibátlanul 

 pontatlanul 

 sok hibával 

 

 néha/soha nem tanulja 

meg 

 gyenge emlékezete 

miatt nem képes meg-

tanulni 

ÍRÁS 

 

betűalakítás 
 szabályos 

 néhány betűt nem alakít 

szabályosan 

 több tetűt nem alakít 

szabályosan 

 sokat hibázik 

 

 

betűkapcsolás 
 szabályos 

 a betűket kevés hibával 

kapcsolja 

 a betűket sok hibával 

kapcsolja 

 szabálytalan 

 

 

másolás (írott ill. nyomtatott 

betűről) 

 hibátlanul 

 kevés hibával 

 sok hibával 

 nem tud másolni 

 betűt téveszt 

 betűket cserél fel 

 betűt hagy ki 

 betűt told be 

 

tollbamondás után, emléke-

zetből 
 hibátlanul 

 kevés hibával 

 sok hibával 

 

 

munkájának összképe 

 szép 

 tiszta 

 rendezett 

 jól olvasható 

 rendetlen 

 maszatos 

 firkált 

 olvashatatlan 

 

 

 

 

számjegyek ismerete, írása 

diktálás után 

 biztos 

 hibátlan 

 pontos 

 bizonytalan 

 keveset téveszt 

 többször téveszt 

számfogalma 10-es, 20-as 

számkörben 

 biztos 

 kialakult 

 bizonytalan 

 kialakulatlan 

alapműveletek értelmezése 
 önállóan 

 eszköz segítségével 

 csak segítséggel 

 nem képes értelmezni 
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MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alapműveletek alkalmazása 

 biztos 

 megfelelő 

 bizonytalan 

 kevés hibával 

 sok hibával 

számok helyének megkeresé-

se a számegyenesen 

 hibátlanul 

 kevés hibával 

 több hibával 

 nem találja meg 

relációjelek használata 

 biztos 

 helyes 

 bizonytalan 

 csak segítséggel 

 nem tudja használni 

sorozatok kapcsolatait 

 könnyen 

 kevés segítséggel            ismeri fel 

 nehezen 

 nem 

szöveges feladatok megoldá-

sában 

 kiemelkedő 

 jó 

 megfelelő 

 gyenge 

 

 

 

KÖRNYEZET-

ISMERET 

 

 

 

környezet érzékelhető tulaj-

donságait 

 biztonsággal felismeri 

 nem minden esetben 

ismeri fel 

 ritkán ismeri fel 

 felismerésükben bi-

zonytalan 

megfigyelések, tapasztalatok 

rögzítése (rajzban, szóban) 

 pontos 

 lényeges jegyeket ki-

emeli 

 hiányos 

 önállóan 

 segítséggel 

 bizonytalanul 

 elveszik a részletek-

ben 

 még gondot jelent 

számára 

rendezés, rendszerezés 

adott szempont alapján 

 biztonsággal képes 

 többnyire eredményesen 

végzi 

 ritkán képes 

 még nem képes 

ÉNEK-ZENE 

 

 

tanult dalok éneklése 

 önállóan 

 segítséggel 

 segítséggel sem 

 megfelelő ritmusban 

 ritmustévesztéssel 

 szöveghűen 

 a szöveget tévesztve 

 tisztán 

 dallamhibával 

 

ritmusgyakorlatok 
 biztos 

 pontos 

 jó 

 bizonytalan 

 hiányos 

az elméleti ismeretek felis-

merésében és alkalmazásá-

ban 

 biztos 

 kis segítséget igényel 

 még bizonytalan 

 

a dalokhoz kapcsolódó játé-

kokban 

 szívesen 

 aktívan 

 csak biztatásra                  vesz részt 

 ritkán 

 nem 
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VIZUÁLIS KUL-
TÚRA 

tanult technikák és eszközök 

használata 

 biztosan 

 szabályosan 

 megfelelően 

 bizonytalanul 

 bátortalanul 

 nehézkesen 

 segítségre szorul 

 

ábrázolás, 

képi megjelenítés 

 esztétikus 

 kifejező 

 fantáziadús 

 megfelelő 

 elfogadható 

 kidolgozatlan 

 gyenge 

színhasználat 
 egyéni 

 változatos 

 gazdag  

 visszafogott 

TECHNIKA, 

GYAKORLAT 

ÉS ÉLETVITEL 

 

 

tanult technikák és eszközök 

használata 

 biztosan 

 szabályosan 

 megfelelően 

 irányítással 

 

 bizonytalanul 

 bátortalanul 

 nehézkesen 

 segítségre szorul 

 

anyagismeret 
 alaposan 

 jól 

 elfogadhatóan 

 hiányosan 

 

 

munkadarabok készítése 

 esztétikus 

 igényes 

 ötletes 

 jó 

 megfelelő 

 segítségre szorul 

 nehézkes 

 gyenge 

TESTNEVELÉS 

ÉS SPORT 

 

gyakorlatok elsajátítása 

 könnyen 

 segítség nélkül 

 segítséggel 

gyakorlatok végrehajtása 
 pontosan 

 figyelmesen 

 pontatlanul 

 figyelmetlenül 

 

 

 

szabályok betartása 

 

 sportszerű 

 szabálykövető 

 elfogadható 

 bizonytalan 

 néha vét a szabályok 

ellen 

 gyakran vét a szabá-

lyok ellen 

 kialakulatlan 

 a szabályokat még 

nem képes betartani 

ETIKA/HIT- ÉS 

ERKÖLCSTAN 

 

 

kezdeményezőképesség 

 önállóan 

 ügyesen 

 bátran 

 bátortalanul 

 bizonytalanul 

 

 segítség nélkül 

 segítséggel 

 

 

a közösséghez való viszony 
 kitartóan 

 ügyesen 

 kevés segítséggel 

 

 bizonytalanul 

 sok segítséggel 

 

részvétel az ismeretszerzés-

ben 

 aktívan 

 ügyesen 

 biztatásra 

 bátortalanul 

 

 ritkán 

 passzívan 

 nem  

ANGOL NYELV 

órai aktivitása 

 aktív, lelkes 

 közreműködő 

 aktivitása változó 

 nehezen motiválható 

 csöndes 

 passzív 

szókincse 

 gazdag 

 megfelelő 

 hiányos 

 szegényes 
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önállóan végzett munkája 

 precíz, pontos 

 kevés hibával végzi 

 elfogadható 

 sok hibával végzi 

 hiányos, pontatlan 

NÉMET NYELV 
ÉS IRODALOM 

szóbeli kifejezőkészség 

beszéd, kiejtés 

A német nyelvre jellemző kiejtése, hangsúlya 

 kiváló, pontos 

 többnyire helyes 

 esetenként javításra szoruló 

 sok esetben helytelen 

szókincs 

 gazdag 

 átlagos 

 fejlődő 

 szegényes 

beszédkészség 

 kiváló 

 fejlett 

 átlagos 

 fejlődő 

 nehézkes 

német nyelvű utasítások 

megértése 

Az utasításokat, kérdéseket, mondatokat, rövid párbeszé-

deket 

 jól megérti 

 általában megérti  

 kis segítséggel érti meg 

 nem érti meg 

versek, mondókák tanulása 

A tanult mondókákat, verseket 

 hiba nélkül, hangulatát jól érzékeltetve 

 pontosan 

 pontatlanul 

 akadozva 

 megfelelő hangerővel 

 halkan                                           mondja el. 

írásbeli munkák, rajzok 

Írásbeli munkáinál 

 szépen, rendezetten 

 pontosan 

 pontatlanul, sok hibával 

 rendetlenül, maszatosan 

 áttekinthetetlenül, csúnyán                      dolgozik. 

aktivitás 

 aktív, lelkes 

 aktív, közreműködő 

 változó aktivitású 

 csöndes 

 passzív 

otthoni munka  szívesen végez gyűjtőmunkát – lelkes  

 

 

Segédlet a magatartás értékeléséhez az 1. évfolyamon 
 

példás jó változó rossz 

Nevelőihez való viszonya: 

 őszinte 

 tisztelettudó 

 

 ritkán vét az illemszabá-

lyok ellen 
 

 bizalmatlan, időnként 

tiszteletlen 

 

 túlzottan bizalmaskodó 

vagy tiszteletlen 
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 udvarias  ritkán elutasító  gyakran elutasító  udvariatlan 

 

Órai munkája: 

 aktív 

 segítő 

 jó  változó  zavaró 

 

Figyelmeztetésre szorul: 

 soha  ritkán  többször  nagyon gyakran 

 

Szabályokat 

 betartja  ritkán szegi meg  gyakran nem tartja be  nem tartja be 

 

 

Segédlet a szorgalom értékeléséhez az 1. évfolyamon 
 

példás jó változó hanyag 

Munkavégzése: 

 önálló 

 pontos 

 gondos, legtöbbször 

kitartó 

 változó, bizonytalan, 

sok a pontatlanság 

 állandó segítségre szorul 

A munkavégzés üteme: 

 gyors  jó  kicsit lassú  lassú, lemaradó 

Felszerelése:    

 hiánytalan  ritkán hiányos  többször hiányos  gyakran hiányos 

Ceruzái:    

 mindig hegyezettek  ritkán hegyezetlenek  többször hegyezetlenek  nincsenek kihegyezve 

Házi feladatai:    

 hiánytalanok  ritkán hiányosak  többször hiányosak  alig van kész 

Füzetvezetése:    

 tetszetős, szép tiszta  kicsit rendetlen és ma-

szatos 

 gyakran rendezetlen, 

piszkos 

 rendetlen, maszatos 

Szorgalmi feladatait:    

 szívesen végzi  biztatásra végzi  nehezen végzi  soha nem végez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDATBANK 
Az első osztályosok szöveges értékeléséhez a tanév végén 

 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

Beszéd és szóbeli kifejezőkészség: 
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A beszéd tisztasága: 

 Beszéde tiszta, érthető. 

 Néhány hang képzése még bizonytalan. 

 Néhány hangot már magában is tisztán ejt. 

 A ___ hangot még nem ejti tisztán. 

 Sok hangképzési hibája van. 

 Beszéde korrekciót igényel. 

A szókincse: 

 Szókincse gazdag, választékosan beszél. 

 Beszéde és szókincse korának megfelelő. 

 Szókincse szegényes. 

 A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott. 

 Ha figyelünk rá, gondolatait helyesen választott szavakkal közli. 

 Nehezen fejezi ki magát. 

 Szívesen mond verset és mesét. 

 Még nem szeret a társai előtt szerepelni. 

 

Írás: 

Íráshasználat 

 Írásos tevékenységet szívesen végez. 

 Vonalvezetése és írása biztos. 

 Vonalvezetése és írása határozatlan. 

 Füzete tiszta, rendezett. 

 Füzetvezetése egyenetlen. 

Íráskép 

 Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos. 

 A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja. 

 Írásképe esztétikus, egyéni. 

 Írása lendületes, folyamatos. 

 Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan. 

Írástempó 

 Írástempója az átlagnál gyorsabb 

 Írástempója életkorának megfelelő. 

 Az írástempója lassú. 

Másolás 

 A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról. 

 A tanult betűk, szavakat pontatlanul másolja. 

 Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni. 

 A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit. 

 Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

Tollbamondás 

 Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat. 

 Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat. 

 

 Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat. 

 Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat. 

 Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 
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Írás emlékezetből  

 Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat. 

 Emlékezetből pontatlanul ír. 

 Emlékezetből még nem tud betűket, szavakat leírni. 

 Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit 

 

Olvasás: 

Viszonyulás az olvasáshoz 

 Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget. 

 A tanórán szívesen olvas, de önmagától még nem érdeklődik a könyvek iránt. 

 Egyelőre nem szívesen olvas. 

Hangos olvasás (technika) 

 Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket. 

 Bizonytalan a tanult betűk felismerésében és megnevezésében. 

 Az alábbi betűk felismerésében még bizonytalan:_____________ 

 Önállóan összeolvassa a tanult betűket. 

 A tanult betűk összeolvasásában bizonytalan. 

 A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent. 

 Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat. 

 Elolvas rövid szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent számá-

ra. 

Néma olvasás (szövegértés). 

 Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, a szö-

veggel kapcsolatos feladatokat megoldani. 

 Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat. 

 Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése még bizonytalan. 

 Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti meg azokat. 

 A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes. 

 

 

MATEMATIKA 
 

Számfogalom 

 A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen 

végzi. Órákon aktív és figyelmes. 

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat többnyi-

re elvégzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik. 

 Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig. 

 A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt. 

 Nem ismeri fel a tanult számokat. 

 Számfogalma biztos 0-20-ig. 

 Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. 

 

Számolási készség 

 Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására. 

 Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni. 

 Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására. 

 Képről helyesen alkot számfeladatot. 

 Képről segítséggel képes számfeladat alkotására. 
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 Még nem tud képről számfeladatot írni. 

 Önállóan képes összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszközzel tud összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszköz nélkül még nem képes műveletek végzésére. 

Összefüggések felismerése 

 Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja. 

 Algoritmus szerint képes szöveges feladat megoldására. 

 A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani. 

 Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat. 

Geometria 

 Felismeri és megnevezi a síkidomokat. 

 Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat:____________ 

 

. 

KÖRNYEZETISMERET 

 

Érdeklődés 

 Rendkívül nyitott és érdeklődő a természet jelenségei iránt. 

 Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt. 

 Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt. 

Tájékozódás 

 Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat. 

 Még bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak használatában. 

 Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések megkülönböztetésére. 

 A hét napjait, a hónapok és az évszakok nevét ismeri, képes azok felsorolására. 

 Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és évszakok nevének felsorolására. 

 Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit. 

Megismerési módszerek 

 Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín). 

 Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében (alak, for-

ma, szín). 

 Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, forma, szín).. 

 Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is. 

 Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a rendezésben még 

segítségre szorul. 

 Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja megfogalmazni. 

 

ÉNEK – ZENE  
 

 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

 A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel. 

 A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is. 

 Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására. 

 Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékok eljátszásában. 

 A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja. 

 

VIZUÁLIS NEVELÉS: RAJZ, TECHNIKA  
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 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. 

 Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt. 

 Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra. 

 

 Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket. 

 Fel lehet kelteni a technikai jellegű érdeklődését, de munka közben biztatást igényel. 

 Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget igényel. 

 Munkái szépek és igényesek. 

 Ügyesen bánik az eszközökkel. 

 Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja. 

 A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. 

 Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. 

 Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. 

 

TESTNEVELÉS 

 A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. 

 A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. 

 Erőnléte és állóképessége korának megfelelő. 

 A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerű-

en viselkedik. 

 A sportjátékok, versenyek szabályait érti, de időnként nem tartja be. 

 A szabályokat többnyire érti, de gyakran nem tartja be. 

 Különösen ügyes: torna, labdajáték, sorversenyek terén (felsorolás a gyermek fejlett-

sége szerint) 

 

INFORMATIKA 

 Önállóan, ügyesen kezeli a számítógépet. 

 Bátortalanul, segítséggel kezeli a számítógépet. 

 Ügyesen használja a programokat. 

 Bizonytalanul használja a programokat. 

 A programokat segítséggel használja. 

 Az ismeretszerzésben aktívan vesz részt. 

 Az ismeretszerzésben biztatásra vesz részt. 

 Az ismeretszerzésben passzív. 

 

 

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM 

 Szóbeli kifejezőkészség 

 Szívesen szólal meg német nyelven. 

 Német nyelven félénken szólal meg. 

 Kiejtése pontos, helyes. 

 Kiejtése javításra szorul. 

 A szavakat jól tudja. 

 A szavakat többnyire elfelejti. 

 Szövegértés 

 Az utasításokat, kérdéseket megérti. 

 Az utasításokat, kérdéseket segítséggel érti meg. 
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 Az utasításokat, kérdéseket nem érti meg. 

 Memoriterek 

 A verseket, mondókákat, dalokat pontosan mondja el. 

 A verseket, mondókákat, dalokat pontatlanul mondja el. 

 A verseket, mondókákat, dalokat segítséggel mondja el. 

 Írásbeli munkák 

 Az írásbeli munkákat pontosan végzi el. 

 Az írásbeli munkákat pontatlanul végzi el. 

 Az írásbeli munkákat sok hibával végzi el. 

 Aktivitás 

 Az órákon aktív, lelkes. 

 Az órákon csendes. 

 Az órákon passzív. 

 Szívesen végez gyűjtőmunkát. 

 

 

ANGOL NYELV 

 Beszédkészség 

 Szívesen beszél angolul. 

 Nehezen szólal meg angolul. 

 Kérdésekre válaszol. 

Szövegértés 

 Szövegértése biztos. 

 A szövegértési feladatokat segítséggel oldja meg. 

 Szövegértése gyakran bizonytalan. 

 Írásbeli munkák 

 Írásbeli munkái rendezettek, pontosak. 

 Írásbeli munkáit kevés hibával végzi. 

 Írásbeli munkái hiányosak, pontatlanok. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Szempontsor a 2. évfolyamos tanulók szöveges értékeléséhez az év 

eleji ismétlés után 
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MAGATARTÁS 

 

 

társakhoz való viszony 

 barátságos                 

 kedves 

 segítőkész 

 udvarias 

 csoportban képes dol-

gozni 

 együttműködő 

 őszinte 

 kezdeményező 

 visszahúzódó 

 félénk 

 bátortalan 

 türelmetlen 

 verekedős 

 csúfolódó 

 erőszakos 

 rendbontó 

 durva 

 

felnőttekhez való viszony 
 illemtudó 

 udvarias 

 őszinte 

 zárkózott 

 tartózkodó 

 udvariatlan 

 tiszteletlen 

 szemtelen 

 

viselkedése a tanítási órán 
 példamutató 

 fegyelmezett 

 néha fegyelmezetlen 

 zavarja a társait 

 gyakran rendetlen 

 

viselkedése a szünetekben, 

szabadidőben 

 példamutató 

 fegyelmezett 

 a szabályokat betartja 

 néha fegyelmezetlen 

 gyakran rendetlen 

 a szabályokat rend-

szeresen megszegi 

 

 

 

 

 

 

 

SZORGALOM 

 

feladatvégzés 
 rendszeresen 

 megbízhatóan 

 ingadozóan 

 nem elég kitartóan 

 megbízhatatlanul 

 figyelmetlenül 

 felületesen 

 gyakran nem 

 

 

házi feladat elvégzése 

 pontosan 

 rendszeresen 

 hiánytalanul 

 szépen 

 megbízhatóan 

 néha hiányosan 

 gyakran hiányosan 

 hanyagul 

 gyakran nem 

 

felszerelés 
 kifogástalan 

 hiánytalan 

 rendben tartja 

 néha hiányos 

 nem tartja rendben 

 rendszeresen hiányos 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANULÁSI TE-

VÉKENYSÉG 

 

figyelem 

 képes hosszabb ideig 

figyelni 

 megfelelő 

 rövid ideig tartó 

 összpontosításra képes 

 érdeklődése szerint 

változó 

 összpontosításra nem 

képes 

 szétszórt 

 kalandozó 

munkatempó 
 gyors 

 megfelelő 

 kissé lassú 

 nagyon lassú 

 

 

önálló munkavégzés 

 pontos 

 kevés hibával dolgozik 

 felületes 

 sok hibával dolgozik 

 önállóan dolgozik 

 kis segítség után ké-

pes önállóan dolgozni 

 sok segítséget igényel 

 még nem tud önállóan 

dolgozni 

részvétel a közös munkában 

 szívesen 

 aktívan 

 rendszeresen 

 biztatásra 

 

 ritkán 

 nem vesz részt 

 zavarja a közös mun-

kát 
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OLVASÁS, SZÖ-

VEGÉRTÉS 

 

 

 

 

 

beszéde 

hangok ejtése 

 pontos, szabályos 

 néhány hangot pontatla-

nul ejt vagy képez 

 sok hang képzése hibás 

hangerő 

 megfelelő 

 túl hangos 

 halk 

szóbeli kifejezőkészség 

 választékos 

 érthető 

 átlagos 

 gátlásos 

beszédtempó 

 megfelelő 

 lassú, elnyújtott 

 lassú, akadozó 

 gyors, kapkodó 

 

 betűfelismerés 
 hibátlan 

 téveszti a ____ betűket 

 több betűt kihagy 

 betűket cserél fel 

vagy fel sem ismeri a 

betűket 

 

 

hangos olvasás 

olvasási technikája 

 folyamatosan olvas 

 szólamokban olvas 

 szóképekben olvas 

 szótagolva olvas 

 betűzgetve olvas 

 nem olvas 

szöveghűség 

 hibátlan 

 keveset hibázik 

 sokat hibázik 

 

olvasási tempója 

 jó 

 megfelelő 

 gyors 

 lassú 

hangsúlyozása 

 szép, kifejező 

 monoton 

 rosszul hangsúlyoz 

 

 

szövegértés 

 

 

az elolvasott  

 szöveget is érti 

 mondatokat érti 

 csak a szavakat érti 

 a szavakat sem érti 

 

az olvasottakhoz kapcso-

lódó feladatokat 

 önállóan érti meg 

 segítséggel oldja meg 

 még nem tudja meg-

oldani 

 

memoriterek 

 pontosan 

 hibátlanul 

 pontatlanul 

 sok hibával 

 

 néha/soha nem tanulja 

meg 

 gyenge emlékezete 

miatt nem képes meg-

tanulni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍRÁS 

 

betűalakítás és kapcsolás 
 szabályos 

 néhány betűt nem alakít 

vagy kapcsol szabályo-

san 

 több tetűt nem alakít  

vagy kapcsol szabá-

lyosan 

 sokat hibázik 

 szabálytalan 

 

másolás (írott ill. nyomtatott 

betűről) 

 hibátlanul 

 kevés hibával 

 sok hibával 

 nem tud másolni 

 betűt téveszt 

 betűket cserél fel 

 betűt hagy ki 

 betűt told be 

 

tollbamondás után, emléke-

zetből 
 hibátlanul 

 kevés hibával 

 sok hibával 

 

 

munkájának összképe 

 szép 

 tiszta 

 rendezett 

 jól olvasható 

 rendetlen 

 maszatos 

 firkált 

 olvashatatlan 
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MATEMATIKA 

 

 

 
 

számfogalma 20-as számkör-

ben 

 biztos 

 kialakult 

 bizonytalan 

 kialakulatlan 

alapműveletek alkalmazása 

 biztos 

 megfelelő 

 bizonytalan 

 kevés hibával 

 sok hibával 

hiányos műveletek kiegészí-

tése 

 hibátlanul végzi 

 kevés hibával végzi 

 sok hibával végzi 

 nem képes rá 

szöveges feladatok 
összefüggéseit 

 önállóan felismeri 

 segítséggel ismeri fel 

 nem ismeri fel 

órai munkavégzése 

 önálló 

 kevés segítséggel dolgo-

zik 

 sok segítséggel dol-

gozik 

 önállótlan 

 

 

 

 

 

KÖRNYEZET-

ISMERET 

 

 

 

ismeretei az élő és élettelen 

természetről 

 alaposak 

 széles körűek 

 átlagosak 

 alacsony szintűek 

 hiányosak 

megfigyelések, tapasztalatok 

rögzítése (rajzban, szóban) 

 pontos 

 lényeges jegyeket ki-

emeli 

 hiányos 

 önállóan 

 segítséggel 

 bizonytalanul 

 elveszik a részletek-

ben 

 még gondot jelent 

számára 

rendezés, rendszerezés 

adott szempont alapján 

 biztonsággal képes 

 többnyire eredményesen 

végzi 

 ritkán képes 

 még nem képes 

 

 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE 

 

 

tanult dalok éneklése 

 önállóan 

 segítséggel 

 segítséggel sem 

 megfelelő ritmusban 

 ritmustévesztéssel 

 

 szöveghűen 

 a szöveget tévesztve 

 tisztán 

 dallamhibával 

 

ritmusgyakorlatok 
 biztos 

 pontos 

 jó 

 bizonytalan 

 hiányos 

az elméleti ismeretek felis-

merésében és alkalmazásá-

ban 

 biztos 

 kis segítséget igényel 

 még bizonytalan 

 

a dalokhoz kapcsolódó játé-

kokban 

 szívesen 

 aktívan 

 csak biztatásra                  vesz részt 

 ritkán 

 nem 
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VIZUÁLIS KUL-
TÚRA 

tanult technikák és eszközök 

használata 

 biztosan 

 szabályosan 

 megfelelően 

 bizonytalanul 

 bátortalanul 

 nehézkesen 

 segítségre szorul 

 

ábrázolás, 

képi megjelenítés 

 esztétikus 

 kifejező 

 fantáziadús 

 megfelelő 

 

 elfogadható 

 kidolgozatlan 

 gyenge 

színhasználat 

 egyéni 

 változatos 

 gazdag  

 visszafogott 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKA, 

GYAKORLAT ÉS 

ÉLETVITEL 

 

 

tanult technikák és eszközök 

használata 

 biztosan 

 szabályosan 

 megfelelően 

 irányítással 

 

 bizonytalanul 

 bátortalanul 

 nehézkesen 

 segítségre szorul 

 

anyagismeret 
 alaposan 

 jól 

 elfogadhatóan 

 hiányosan 

 

 

 

munkadarabok készítése 

 esztétikus 

 igényes 

 ötletes 

 jó 

 

 megfelelő 

 segítségre szorul 

 nehézkes 

 gyenge 

 

 

 

 

 

 

TESTNEVELÉS 

ÉS SPORT 

 

gyakorlatok elsajátítása 

 

 könnyen 

 segítség nélkül 

 segítséggel 

gyakorlatok végrehajtása 
 pontosan 

 figyelmesen 

 pontatlanul 

 figyelmetlenül 

 

 

 

szabályok betartása 

 

 sportszerű 

 szabálykövető 

 elfogadható 

 bizonytalan 

 néha vét a szabályok 

ellen 

 gyakran vét a szabá-

lyok ellen 

 kialakulatlan 

 a szabályokat még 

nem képes betartani 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIKA 

 

 

számítógép-kezelés 

 önállóan 

 ügyesen 

 bátran 

 bátortalanul 

 bizonytalanul 

 

 segítség nélkül 

 segítséggel 

 

 

 

programok használata 

 

 kitartóan 

 ügyesen 

 kevés segítséggel 

 

 

 bizonytalanul 

 sok segítséggel 

 

 

részvétel az ismeretszerzés-

ben 

 

 aktívan 

 ügyesen 

 biztatásra 

 bátortalanul 

 

 

 ritkán 

 passzívan 

 nem  
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ANGOL NYELV 

 

 

 

írásbeli munkája 

 rendezett, pontos 

 megfelelő 

 kevés hibával végzi 

 sok hibával végzi 

 hiányos, pontatlan 

beszédkészség 

 biztos 

 szívesen beszél 

 közlékeny 

 kérdésekre válaszol 

 nehézkes 

 nehezen szólal meg 

szövegértés 

 biztos 

 megfelelő 

 gyakran bizonytalan 

 segítséggel oldja meg 

 bizonytalan 

 segítségre szorul 

NÉMET NYELV 
ÉS IRODALOM 

szóbeli kifejezőkészség 

beszéd 

Német nyelven 

 bátran 

 szívesen 

 félénken                                   szólal meg. 

kiejtés 

 pontos, helyes 

 többnyire helyes 

 esetenként javításra szorul 

 sok esetben helytelen 

szókincs 

A megtanulandó szavakat 

 jól tudja 

 többnyire tudja 

 többnyire elfelejti 

német nyelvű utasítások 

megértése 

Az utasításokat, kérdéseket 

 jól megérti 

 segítséggel érti meg 

 alig érti meg 

 nem érti meg 

versek, mondókák tanulása 

A verseket, mondókákat, dalokat 

 pontosan 

 pontatlanul 

 sok hibával                            mondja el. 

írásbeli munkák, rajzok 

Az írásbeli munkákat 

 pontosan 

 pontatlanul 

 sok hibával                           végzi el. 

aktivitás 

Az órán 

 aktív, lelkes 

 változó aktivitású 

 csendes 

 passzív 

otthoni munka  Szívesen végez gyűjtőmunkát. Lelkes. 
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2. osztályos tanuló 
 

 

200. /200.  I. félévi munkájának értékelése M
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M
A
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T
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R
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Á
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 A házirend szabályait betartom. 
     

    

Társaimmal és a felnőttekkel szemben udvariasan, segítőkészen viselkedem. 
    

    

Vigyázok környezetem rendjére és az iskolai felszerelésekre. 
    

    

S
Z

O
R

G
A

L
O

M
 Iskolai feladataimat hiánytalanul elvégzem. 

     

    

Házi feladataimat kifogástalanul elkészítem. 
    

    

Gyűjtőmunkát, külön feladatot szívesen vállalok. 
    

    

É
N

E
K

-Z
E

N
E

 

Kifejezően, emlékezetből énekelek sok dalt. 
     

    

A tanult ritmusértékeket, vonalrendszert ismerem. 
    

    

Ismerem a gyermekdalokhoz kapcsolódó játékokat. 
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Gondolataimat rendezetten, érthetően közlöm másokkal. 
     

    

Szóhasználatom gazdag, ötletes. 
    

    

A tanult mondókákat, verseket el tudom mondani hiba nélkül. 
    

    

Megfelelő tempóban, helyes hanglejtéssel tudok olvasni. 
    

    

Az olvasott szövegeket megértem, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat megol-

dom. 

    

    

A tanult nyelvtani szabályokat jól használom. 
    

    

Írásbeli munkáim rendezettek, tiszták. 
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Olvasom, írom az egyjegyű és kétjegyű számokat. 
     

    

A tanult műveleteket pontosan végzem el. 
    

    

A mértékek közti kapcsolatot jól értelmezem, váltásuk sem okoz gondot. 
    

    

Önállóan oldom meg a szöveges feladatokat. 
    

    

A tanult síkidomokat tulajdonságaik alapján felismerem. 
    

    

K
Ö
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N
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E

Z
E

T
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M
E

R
E

T
 Jól ismerem az élő és élettelen természetet és a környezetemet. 

     

    

A tanult ismeretek megértését feladatmegoldásokkal tudom bizonyítani. 
    

    

Megfigyeléseimről önállóan tudok beszámolni. 
    

    

Részt veszek környezetem ápolásában, védelmében és alakításában. 
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 Megértem a tanár német nyelvű utasításait, kérdéseit. 

     

    

Tudok válaszolni a kérdésekre szóval és cselekedettel. 
    

    

Megtanulom a szavakat. 
    

    

Helyesen tudok szavakat és mondatokat olvasni. 
    

    

Le tudok másolni szavakat, mondatokat. 
    

    

A
N

G
O

L
 N

Y
E

L
V

 

Az angol nyelv és nyelvtanulás után érdeklődöm, hozzáállásom a tanuláshoz 

pozitív. 

     

    

Az angol nyelvű utasításokat megértem. 
    

    

A megtanult szókincset tudom alkalmazni egyszerű, játékos feladatokban. 
    

    

Írásbeli munkád külalakjára figyelek, pontosan dolgozom. 
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Megfigyelés, emlékezés alapján ügyesen ábrázolok élőlényeket, tárgyakat. 
     

    

Használom a színárnyalatokat. 
    

    

A megismert technikákat ügyesen használom. 
    

    

Bátran, helyesen alkalmazom az eszközeimet. 
    

    

A térviszonyokat jól érzékeltetem munkáimban. 
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A technikai problémákat szóban megfogalmazom. 
     

    

Ismerem az anyagok tulajdonsága és felhasználhatósága közti összefüggéseket. 
    

    

Önállóan készítek egyszerű ajándékot. 
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Ismerem a gyalogos közlekedés szabályait. 
    

    

Tisztában vagyok az egészséges életmód szabályaival. 
    

    

A munkám tiszta, pontos, igényes. 
    

    

T
E

S
T
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E

V
E

L
É

S
 Aktívan részt veszek a mozgásos játékokban. 

    

 

    

Pontosan, figyelmesen hajtom végre a gyakorlatokat. 
    

    

Sportszerűen betartom a szabályokat. 
    

    
 

 

Szekszárd, ………………………………………….      ………………………………………. 

               osztályfőnök 
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--------------------------------------------- 

2. osztályos tanuló 

minősítése 

 

a      /      tanév 

I. félév végén 
 

  

  

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika  

Környezetismeret 

Etika/hit-és erkölcstan 

 

Ének                       

Vizuális kultúra  

Technika, gyakorlat és életvi-

tel 

 

Testnevelés és sport  

Német nyelv és irodalom  

Angol nyelv  

  

 

Mulasztott órák száma:  

Ebből igazolatlan:  

 

 

A tanuló minősítése a mellékelt értékelőlapokkal együtt érvényes. 

 

 

Szekszárd,  

 

 

…………………………………..   ……………………………… 

      osztályfőnök       szülő 
 


