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2.1. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 
 
2.1.1. Alapelvek és értékek 
 

Az intézményünkben folyó pedagógia munkát a keresztény erkölcsre, az evangéliumi érték-
rendre épülő értékközvetítés, azaz az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő 
megismertetése, elfogadása és átadása határozza meg. 
 

Alapelvünk, hogy a gyermek nevelésének elsődleges és legfontosabb szintere a család, az in-
tézményünk a szülői házzal együttműködve kíván hozzájárulni a gyermeki személyiség sokol-
dalú fejlődéséhez, az egyéni képességek kibontakoztatásához. Minden gyermeknek meg kell 
kapnia a lehetőséget, hogy képességének megfelelően teljesítsen és lelkiismeretes, becsületes 
keresztény emberré érjen. Nevelésünk rendszere az ésszerűségen, az odafigyelésen és a szere-
teten alapszik. 
 

Nevelő munkánk legfontosabb értékei: 
• hitre, reményre és szeretetre való nevelés, 
• az élet tisztelete és védelme, 
• felelősség magunk, embertársaink és a teremtett világ iránt. 
 
2.1.2. Célok 
 

Alapvető célunk, hogy az intézményünk falai közül keresztény erkölcsiségű fiatalok kerülje-
nek ki, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a vallási és erkölcsi nevelésre, az evangéliumi értékrend 
közvetítésére. Ehhez szükséges a szeretet légkörében bizonyos rend, fegyelem, amely biztosítja, 
hogy gyermekeink az óvodáskortól következetes értékközvetítéssel nagykorú kereszténnyé 
váljanak. 
 

Egyházi iskola lévén nevelő-oktató munkánk céljai: 
• katolikus szellemiségű nevelés, 
• harmonikus légkör kialakítása, 
• szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés, 
• egyéni és társas kompetenciák fejlesztése: pl. segítőkészség, erkölcsös kultúrált magatar-

tás, kötelességtudat, őszinteség, megbízhatóság, becsületesség. 
 

Oktatási céljaink: 
• Korszerű, sokoldalú általános műveltség megalapozása 

- magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátítása 
- a kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése 
- a humán és reálértékek kiegyensúlyozott fejlesztése 
- , a tudományos és a művészeti modellalkotás képességének megalapozása, fejlesztése 
- egy idegen nyelv alapjainak elsajátítása 
- korszerű társadalomtudományos ismeretek megalapozása 
- korszerű természettudományos ismeretek megalapozása  
- korszerű informatikai ismeretek átadása és alkalmazása (felhasználói és/vagy prog-

ramozói ismeretek, ingyenes Internet-hozzáférés)  
• Alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés  

- aktív résztvevője legyen a diák a tanulási – tanítási folyamatnak 
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- a tanórákon kiemelt a szerep mind a tanulói mind a tanári kreativitásnak 
- az eredményes tanulási módszerek megismertetése 
- a tudományos kutatás alapjainak, módszereinek elsajátítása 
- a megszerzett tudás hasznosítása önálló produktumok keretében (előadások, projek-

tek, pályamunkák, tanulói kísérletek, műhelymunkák, művészeti csoportok)  
- a folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása 
- az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése 

• Egyéni képességek kibontakoztatása 
- a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének szem előtt tartása  
- (csoportbontások, differenciált foglalkozások.)   
- a tehetség korai felismerése és gondozása  
- a tehetséges tanulók felkészítése a különböző szintű tanulmányi, kulturális és sport-

versenyekre 
- a sikeres továbbtanulás megalapozása. 

 

2.1.3. Feladatok 
 

Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai: 
• A katolikus iskoláknak kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 

formálását. Fontos feladat, hogy segítsük elő a hithez kötődő egyéni és közösségi élmények 
megszerzését. 

•  A hitélet erősítését szolgálják: lelkigyakorlat, zarándoklat, lelki-nap, liturgia, közös imád-
ság, Szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmu-
tatása. 

• Használható tudás képességének kialakítása 
• A tanulói kíváncsiság felkeltése és fenntartása 
• Önálló ismeretszerzésre nevelés 
• A tanulók problémamegoldó, logikus gondolkodásának, és az összefüggések felismerésé-

nek fejlesztése. 
• A tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni adottságok, képességek kibon-

takoztatása. 
• Konstruktív, értéket teremtő közösségek létrehozása, ahol fejlődhet a gyermek önismerete, 

és szociális kompetenciái. 
 
2.1.4. Eszközök 
 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszközei: 
• minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi 

céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat; 
• a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szem-

pont az életkori jellemzők figyelembe vétele; 
• személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása; 
• a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapo-

zásával, gyakoroltatásával; 
• az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkal-

mazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; 
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• megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére 
kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert; 

• a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve vá-
lasztjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált mé-
rőeszközöket alkalmazunk; 

• nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák megbeszélésére, 
kezelésére; 

• a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük. 
 

2.1.5. Módszerek és eljárások 
 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik a pedagógusaink által alkalmazott személyiségfej-
lesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 
 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 
 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói kö-

zösségen keresztül érvényesül. 
 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai:  
 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai ta-

nulás tevékenységeibe, 
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozása, 
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a művészetek eszköztárának al-

kalmazásával kívánjuk megvalósítani (drámapedagógia, ének, képzőművészet, néptánc), 
 az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése, az 

együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátság-
ban, a csoportban, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figye-
lembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjá-
nak bemutatása, 

 az iskolaotthonos nevelés és oktatás - egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képessé-
géhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsoló-
dás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét, 

 a kreativitás fejlesztése, 
 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, 
 a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő érté-

kelésük, 
 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával, 
 a kortárs kapcsolatok megerősítése, 
  elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása, 
 a biztonságos szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználat és az alapvető kommunikációs képes-

ségek, készségek elsajátítása, 
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  a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés megala-
pozása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő, kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat, 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, 
kísérlet), 

 új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerep-
játék: az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre, 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktu-
sok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spon-
tán élethelyzetekben is érvényesítik, 

 az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosí-
tási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a di-
agnosztikus, a formatív és szummatív méréseket, 

 Az eljárások során a projektpedagógia oktatás lehetőségeit is hasznosítjuk. 
 
 

2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni 
embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony 
lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. 
 

A nevelés célja, hogy a gyermekek személyisége helyes irányban fejlődjön, alakuljon. E 
munka során egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat gyengíteni. Minden gyermek-
ben más értéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. 
 

Nagyon fontos - a hitre, reményre, szeretetre nevelés. 
 

A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
a. A tanulóink erkölcsi nevelése 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 
alakítása. A tanuló lássa azt, hogy erkölcsi énjének alakítása, még ha nehéz is javára válik. 

b. A tanulóink keresztény nevelése 
Feladata: Az evangéliumi értékrend elsajátítása, a hit ébresztése és fejlesztése, hogy di-
ákjaink a keresztény közösség aktív tagjai legyenek, nagykorú keresztényekké váljanak. 

c. A tanulóink értelmi nevelése 
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képessé-
gek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

d. A tanulóink közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fon-
tosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás 
és kommunikáció elsajátítása. 

e. A tanulóink érzelmi nevelése 
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önma-
gunkra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 
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f. A tanulóink akarati nevelése 
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 
igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakí-
tása. 

g. A tanulóink nemzeti nevelése 
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti ha-
gyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbe-
csülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

h. A tanulóink állampolgári nevelése 
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklő-
dés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

i. A tanulóink munkára való nevelése 
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellá-
tására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

j. A tanulóink egészséges életmódra történő nevelése 
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvéde-
lem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása 

 
 

2.3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Intézményünk nevelő-oktató munkája során kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészség-
fejlesztésével kapcsolatos feladataira, melyek a következők:  
 az egészséges táplálkozás,  
 a mindennapos testnevelés, 
 testmozgás 
 a testi és lelki egészség fejlesztése, 
 a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának meg-

előzése,  
 a tanulót veszélyeztető bántalmazás megelőzése  
 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  
 a személyi higiéne. 
 

A megvalósulás formái: 
 Tanórák keretében: természetismeret, biológia, testnevelés, osztályfőnöki órákon. 
 Tanórán kívüli foglalkozások: szakkör, sportfoglalkozások, táborok, osztálykirándulások, 

témahetek keretében. 
 Iskolán kívüli lehetőségek: városi, megyei versenyekre való felkészítés, azokon való rész-

vétel. 
 

Külső partnerek: 
 család, 
 iskolaorvosi hálózat (vizsgálat, szűrés, prevenció, előadások szervezése), 
 gyermekjóléti szolgálat, 
 rendőrség. 
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Az iskola egészségügyi ellátásban dolgozók munkáját az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
Tv. 13. §-a, az iskola-egészségügyi elltásról szóló 26/1997. (IX.3) NM rendelet és az 51/1997. 
(XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek meg-
előzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok iga-
zolásáról szabályozza. Ezen rendeletek alapján az iskolákban dolgozó orvosok és védőnők a 
megelőzés, az elváltozások kiszűrése, illetve a meglévő elváltozások, betegségek figyelembevé-
telével végzik a szűrővizsgálatokat. 
 

A szűrővizsgálatok a meghatározott évfolyamokban, illetve az adott tanévben 16. életévüket 
betöltött diákok körében történik. 
 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 
rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján).  
Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a tegintézmény veze-
tője és a feladatellátási helyek vezetői. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szept-
ember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. 
 
 

2.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

Iskolánk a tanulók személyiségfejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektet a közösségfejlesz-
tésre. Célunk, hogy az életkorilag viszonylag homogén tanulócsoportokat (osztály, szakkör, 
napközis csoportok) közösséggé formáljuk, illetve a kialakult közösségeket tovább erősítsük, 
építsük. A kisebb közösségek pedig egy jól működő, nagy iskolai közösséget eredményeznek, 
ahol a tanulók jól érzik magukat, és megelégedéssel tölti el őket a közösséghez tartozás tudata, 
élménye. 
 

Ebben a folyamatban alapozunk a tanulók korábbi –iskolába kerülésüket megelőző –közös-
ségi élményeire, kialakult szociális kompetenciáikra, társas kapcsolataik jellemzőire. A gyerek 
legelső, legkisebb közössége a család, ahol elsajátítja a társas együttélés legalapvetőbb szabá-
lyait, normáit. Elindul a szocializáció folyamata, amely az óvodába kerüléssel nagyléptékű fej-
lődésnek indul. Oktatási központként szerencsés helyzetben vagyunk abból a szempontból, 
hogy intézményünk tagóvodájának egy-egy csoportja adja az elsős osztályok tanulólétszámá-
nak 60-70%-át. Így az óvodában megkezdett közösségfejlesztést tovább folytathatjuk, építhe-
tünk az ott elért eredményekre. Munkánknak segítői ily módon az óvónők, akiktől szakmai kon-
zultációk során hasznos tanácsokat, útravalókat kapunk. 
 

A közösségfejlesztés egy hosszabb folyamat, amely a tanulócsoportokkal foglalkozó pedagó-
gusok összehangolt, tudatos nevelőmunkája által valósulhat csak meg. Ebben a folyamatban 
szükséges a nevelőtestület egységes nevelési szemlélete, együttműködése, azaz közösségként 
való működése. A pedagógusok egymáshoz való viszonya, társas kapcsolataik milyensége 
ugyanis mintaként szolgál a tanulóközösségek számára.  
 

A közösségfejlesztés céljai: 
 A család, mint a legfontosabb mikrokörnyezet szerepének tudatosítása.    
 Társas kapcsolatok kialakításának segítése az osztályban, iskolában.  
 A kortárscsoportok befolyásoló szerepének tisztázása, hangsúlyozása.  
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 A demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztése, jogok, kötelességek tudato-
sítása, a demokrácia értékként való elfogadása, az iskola demokratikus működésének biz-
tosítása.  

 Az emberek személyiségi jogainak tisztelete.  
 A társadalom életében való részvétel igényének kialakítása. 
 Az európai identitástudat kialakítása. 
 

Feladatok: 
 Ismerjék fel, hogy az ember, társas lény, hiszen társkapcsolatok hiányában a személyiség-

fejlődésük zavart szenved. 
 A közösségek szerepének, a társas viselkedés szabályszerűségeinek megismertetése, belső 

értékké válása. 
 Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátítása (önálló is-

meretszerzés, véleményformálás, vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédése, ki-
fejezésre juttatásának technikája). 

 A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértése, technikájának el-
sajátíttatása. Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása. Erősítsük a csoporthoz tarto-
zás érzését és felelősségét. 

 Tiszteljék társaikat, törődjenek egymással: segítsük a másság elfogadását, a beteg, sérült és 
fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. - A "mi” tudatélményé-
nek megteremtése, erősítése.  

 Az osztályban kialakuló konfliktushelyzetek megoldása, érdekek ütköztetésének módjai, 
konfliktuskezelési technikák kialakítása, fejlesztése.  

 Közös, felelősségteljes döntéshozatal megtanítása, a demokrácia gyakorlásához szükséges 
képességek fejlesztése, jogok-kötelességek tudatosítása.  

 A DÖK (érdekképviseleti, érdekérvényesítési szervezet) hatékony működésének segítése.  
 A gyermeki jogok, emberi jogok, diákjogok megismertetése, állampolgári jogok ismerete, 

gyakorlása, tisztelete.  
 Az emberek egyenjogúságának elismerése: a faji, vallási, etnikai különbségek elfogadása, 

előítéletektől mentes szemlélet kialakítása.  
 Nyitottság a hátrányos helyzetű rétegek ügye iránt, lehetőség szerinti bekapcsolódás prob-

lémáik megoldásába.  
 A különböző kultúrák megismerése és elfogadása iránti igény felkeltése (például: külföldi 

kapcsolatok; az európai hagyományok, európai örökségek megismertetése). 
 

A közösségformálás színterei, formái, módszerei: 
 Tanórák keretében: Előnyben részesítendő módszerek a beszélgetés, vita. Tanulásszer-

vezési eljárások közül a kooperatív technikára épülő páros és csoportmunka alkalmazása. 
Irodalmi és hittanórákon az emberi kapcsolatokat bemutató alkotások és bibliai történetek 
elemzése által értékközvetítés. 

 Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, különféle vetélkedők, sportfoglalkozások, já-
tékdélutánok. 

 Osztályprogramok: osztálykirándulások, közös játékok, anyák napja, klubdélután, filmné-
zés, gyalog- és kerékpártúra, közös sütés-főzés, strandolás, színház-és mozilátogatás, 
könyvklub, stb. 

 Iskolai programok, rendezvények: családi nap, túrázás, korcsolyázás, élményfürdőzés, 
témahetek, Szent Bazil - nap, pályaorientációs nap, táborozás, karácsonyi és húsvéti mun-
kadélután, focimérkőzések, sportvetélkedők, színházlátogatás stb. 
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 A vallásos jellegű programok, rendezvények: lelkigyakorlatok, zarándoklatok, minist-
ráns foglalkozások, hétkezdő közös ima az aulában, adventi készülődés, angyalkázás, hús-
vétoló, osztályliturgia, gyermekbúcsú, stb. 

 
A fentieken túl az iskolai és egyházi ünnepek is hozzájárulnak a közösségi élmény nyújtásá-

val a közösségfejlesztéshez, közösségformáláshoz. A ráhangolódás és az együtt ünneplés pedig 
az átélt élmény erejével erősíti a közösséghez tartozás igényét, tudatát. 
 

A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy tanulóközösségek és/vagy diákkörök által 
létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére és igény 
szerint közös tevékenységük szervezésére alakított szervezet.  A diákönkormányzat az iskolai 
élet diákokat érintő valamennyi kérdésében fontos jogokkal rendelkezik. Ennek célja a diákok 
érdekeinek hatékony érvényesítése. Demokratikus úton választja tisztségviselőit – az osztályok 
két-két képviselőjét, ők a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozat-
hozatalra. A diákszervezet vezető pedagógusát a tagintézményvezető választja meg 5 évre. A 
diákvezető és helyettese vezeti, összehívja és írányítja a diáktanácsot, amelynek tagjai az osz-
tályok küldöttjei, akiket évente választ az osztályközösség. 
 

A DÖK feladatai: 
 a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő 

tevékenységektervezése és megszervezése, 
 a közösség iránti felelősségérzet, felelősségtudat kialakítása, fejlesztése, 
 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 
 döntési jogkör gyakorlása – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – saját közös-

ségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőinek megválasztásában, 
 összegyűjti a tanulók véleményét és igényeit, egyezteti a tanárelnökkel, 
 értékeli a feladatok, rendezvények megvalósulásának szintjét. 
 

A DÖK véleményét ki kell kérni:  
 a tanulók életét érintő kérdésekben, 
 a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi ügyekben, 
 az SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
 a házirend elfogadása előtt, 
 a tanulók jutalmazásában, büntetésében. 
 
 

2.5. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK 
 

2.5.1. Az iskola vallási élete, ünnepei, hagyománya 
 

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi 
életbe beépülő lehetőségek: 
 A tanévet közös ünnepélyes Szent Liturgiával kezdjük és fejezzük be. 
 Tanítási napokra eső egyházi ünnepeken az iskola közössége liturgián vesz részt. 
 Napi ima: a tanítás kezdetén és végén a tanulók az éppen azt az órát tanító pedagógussal 

közösen imádkoznak. 
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 A hetet közös imaórával indítjuk. 
 A szülői értekezleten az iskolalelkészek szólnak a szülőkhöz a vallásos neveléssel kapcso-

latos feladatokról, nevelési elvekről. 
 Az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni. 
  Az iskolarendszeresen járatja a katolikus újságokat, folyóiratokat.  
 Az osztályfőnöki órák tematikája a katolikus kerettantervre épül. 
 

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit 
ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Ezért a hitoktatás "alapvetően kü-
lönbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a 
vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye." 
 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az intézmény életében. Megünneplésük szokás-
rendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk ki-
alakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés mód-
jaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást adnak. 
 

Az egyházi iskolában, a tanulók számára napközben is kötelező a keresztény köszönési mód, 
a belépő vendég is érezzen meg valamit az iskola szellemiségéből. 
 
2.5.2. Ünnepeink 
 

A tanév jeles napjai 

 
 tanévnyitó, tanévzáró 
 lelki napok, lelki gyakorlatok, zarándoklatok 
 iskolanapok: Szent Bazil nap, fecskeavató,  farsang, Fészekhagyó diákbál 
  ballagás, kulturális fesztivál, családi nap  
  közös lelki programok szülőknek, tanároknak, diákoknak 
 anyák napja, pedagógus nap 
 

Egyházi ünnepek 

 
 szept. 8.  Szűz Mária születése 
 szept. 14.  A Szent Keresztfelmagasztalása 
 okt. l.  Az Istenszülő oltalma 
 nov. 1.  Mindenszentek 
 nov. 2.  Halottak napja 
 nov. 8.  Szt. Mihály és Gábor főangyal 
 nov. 21.  Az Istenszülő templomba vezetése 
 dec. 6.  Szt. Miklós 
 dec. 9.  Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 
 dec.25.  KARÁCSONY - Jézus születése 
 dec. 26.  Szűz Mária istenanyasága 
 dec. 27.  Szent István vértanú (az egyházmegyénk védőszentje) 
 jan. 1.  Jézus névadása, Nagy Szent Bazil 
 jan. 6.  Vízkereszt 
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 jan. 30.  Három főpap 
 febr.2.  Jézus találkozása Simeonnal (Gyertyaszentelő) 
 febr.-márc.-ápr. NAGYBÖJT, HÚSVÉT 
 márc. 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony, Örömhírvétel ünnepe 
 ápr. 23.  Szent György nagyvértanú 
 május  urunk mennybemenetel (áldozó csütörtök) 
 máj.-jún.   PÜNKÖSD a Szentlélek eljövetele 
 

Állami ünnepek 

 
 január. 22 A magyar kultúra napja – városi ünnepség 
 február 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja - osztálykeretben 
 március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc – iskolai ünnepség 
 április11.  A költészet napja - osztálykeretben 
 április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja - osztálykeretben 
 június 04. Összefogás napja – városi ünnepség 
 október 6.  Aradi vértanúk - osztálykeretben 
 október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc – iskolai ünnepség 
 
 

2.6. A PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 
 
2.6.1. A pedagógusok helyi feladatai 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartal-
mazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 
 a tanítási órákra való felkészülés, 
 a tanulók dolgozatainak javítása, 
 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
 különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 
 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
 iskolai ünnepségeken, iskolai rendezvényeken és lelkigyakorlatokon való részvétel, 
 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
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 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 
 felelősségteljes tankönyvrendelés, tartós tankönyvek kezelése. 
 
2.6.2. Az osztályfőnök feladatai 
 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rend-
szer elvét figyelembe véve. 
 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 
 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

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

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

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, ellenőrzők, bizonyítványok megírása, to-
vábbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

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

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására moz-

gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  
 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
 Családlátogatásokat tesz szükség szerint. 
 
 

2.7. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDA-
GÓGIAI FELADATOK 
 
2.7.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  
 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás mód-
szerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreati-
vitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 
 

Pedagógusaink a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozást beépítik nevelő-oktató mun-
kájukba, tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás feladatainak figyelembevételével ter-
vezik és végzik. 
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A tehetség, legáltalánosabb definíciója szerint olyan, legtöbbször már gyermekkorban felis-
merhető többletképesség, amely a megfelelő környezetben, és fejlesztéssel átlagon felüli telje-
sítmény elérését teszi lehetővé. 
 

A tehetséget leíró teóriákból a tehetségnek négy összetevőjét emelik ki: 
 átlag feletti általános képességek, 
 átlagot meghaladó speciális képességek, 
 kreativitás, 
 feladat iránti elkötelezettség (motiváció). 
 

Tehetségek azonosítása: 
 iskolai eredményesség (órai munka, osztályzatok, szaktanári dicséretek) alapján, 
 versenyeredmények, 
 tesztek, felmérések eredményei, 
 tanári értékelés, szülők, kortársak véleménye. 
 

Tehetségterületek intézményünkben: 
 sport, 
 zenei (énekkar, szólóének), 
 képzőművészet, 
 színjátszás, előadói. 
 

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni te-
hetséggondozással történik. 
 

A tehetséggondozás színterei: 
a. tanórai kereteken belül: 

 tanórai differenciálás, differenciált házi feladatok 
 kooperatív technikák alkalmazása 
 kompetencia alapú oktatás 
 csoportbontás (idegen nyelv, magyar, matematika) 
 iskolaotthonos oktatás alsó tagozatban 
 emelt óraszám 

b. tanórai kereteken kívül 
 délutáni differenciált foglalkozások 
 egyéni fejlesztés, felkészítés versenyre 
 szakkörök 
 levelezős versenyek 
 pályázatok, iskolai és városi, megyei stb. versenyek 
 fellépések, kulturális bemutatók 
 iskolai és városi ünnepségek 
 színház- és koncertlátogatások 
 spotversenyek, sportdélutánok 
 táborok 
 diákönkormányzati munka (vezetői kompetenciák) 
 iskolai rendezvények (családi nap, fecskeavató, háromhetes projektek, témahetek) 
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A hatékony tehetséggondozó munka nem egy ember feladata, hanem az egész közösségé, egy 
komoly csapaté, melyben mindenkinek megvan a maga szerepe. Sokirányú, a hagyományostól 
gyakran eltérő feladatkörnek kell gazdát találni. A feladat sikeres teljesítéséhez a következő, jól 
körülhatárolt funkciók szükségesek. Programvezető (igazgató, igazgatóhelyettes): általános át-
tekintés, bátorítás, segítés, ellenőrzés, a téma napirenden tartása.  
 Munkaközösség vezetők: átfogó programok készítése, tanórai és tanórán kívüli gondozás, 

folytonosság és előrehaladás, forrásanyagok biztosítása, hatékonyság ellenőrzése.  
 Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus): problémás helyzetekben – első-

sorban egyéni és kiscsoportos formákban – konzultációs keretek között segíti a tehetség-
program megvalósítását. Munkájának három fő iránya van: tanácsadás a gyerekeknek, a 
közreműködő pedagógusoknak, valamint a szülőknek.  

 Mentor: külső szakember vagy erre képzett pedagógus, akinek nincsenek órái. Segít a te-
hetség fejlődési útjait megtalálni.  

 Pszichológus: segíti a tehetségazonosítási folyamatot, az önismeret, motiváció, énkép terü-
letein szaktudásával támogatja a fejlesztést.  

 Az egyes szaktanárok: közreműködés a programok kidolgozásában, tehetséges tanulók 
azonosítása, egyéni szükségletek és érdeklődés felderítése és fejlesztése, tanórai és órán 
kívüli gazdagítás.  

 
2.7.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 
 

Lemaradó, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása 

 
a) Iskolánk a kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó tanulók fejlesztése mellett figyelmet 

fordít a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatására is. 
b) Lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlag-

eredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest 
legalább 1,1 mértékű romlást mutat. 

c) A tanulási kudarcok megelőzése érdekében minden pedagógusunk a továbblépéshez szük-
séges tudásszint felmérésével kezdi minden tanév elején a tantárgya oktatását, ha ennek 
tananyaga korábban oktatott ismeretekre épül. Az eredményektől függően ismétlő, szintre 
hozó, felzárkóztató foglalkozásokat épít be a tanmenetébe a szükség szerinti óraszámban, 
illetve szükség esetén tervezi és alkalmazza a felzárkóztatás egyéb formáit. 

d) A felzárkóztatás formái: 
 tanórai ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások, 
 tanórai felzárkóztatás, differenciált osztálymunkában, 
 tanórán kívüli egyéni vagy csoportos felzárkóztatás. 

e) Minden szaktanárunk, akinek a tanulócsoportjában tanulási kudarcnak kitett tanuló tanul, 
vagy a tanulócsoportba ilyen tanuló kerül, egy félévre szóló, felzárkóztató programot készít 
az érintett tanulók felzárkóztatásának segítésére. 

f) A felzárkóztató program tartalmazza: 
 a tanulási kudarcnak kitett tanulók nevét, és tanulónként a tanulási kudarc feltétele-

zett okát (pl. munkafegyelemmel, szorgalommal, egyéni képességekkel kapcsolatos 
probléma stb.), 

 a felzárkóztató program keretében elérni kívánt fejlesztési célt (pl. tanulási módsze-
rek fejlesztése, hiányzó ismeretek pótlása, képességek, készségek fejlesztése stb.), 
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 a felzárkóztató program keretében tervezett tevékenységeket (pl. differenciált osz-
tálymunkában történő egyéni foglalkoztatás, tanórán kívüli felzárkóztatás, családlá-
togatás, szülővel való kapcsolattartás, stb.). 

g) A felzárkóztatás sikerét osztályozó értekezleteken minden érintett tanulónál egyénileg, il-
letve a félévi és tanév végi nevelőtestületi értekezleteken összesítve is értékeljük. 

h) A lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatásának 
biztosítása. 

i) Ennek érdekében: 
 A differenciált oktatás keretében a felzárkóztatás segítése. 
 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, tevékenység-

központú 
 
2.7.3. Sajátos nevelést igénylő tanulók felzárkóztatása 
 

Azok a diákok, akik testileg-lelkileg normálisan fejlődő társaikhoz képest eltérést mutatnak; 
többségükben olyan szociális közegből kerülnek iskolánkba, ahol nem biztosított az egészséges 
pszichés fejlődés. 
 

Típusai: 
 testi fogyatékosok (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi, ép intellektusú autista, halmo-

zottan 
 fogyatékos) 
 érzékszervi fogyatékosok 
 beszédproblémával küzdők (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő 

funkció, vagy 
 viselkedési fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenes-

sége) 
 dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás (megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének or-

ganikus 
 okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt) 
 FIMOTA (figyelemkoncentrációs zavarral küzdő, mozgáskoordináció- hiányos, hipo-hiper-

aktív) 
 hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók, 
 BTM-es növendékek, 
 integráltan oktatható, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos tanulók. 
 

A tanulási kudarccal küzdő gyerekeknél általában tanulási zavarok jelennek meg. Az olvasás, 
írás, matematika elsajátítását az iskolai tanulás során alapvetően nehezítik a részképesség za-
varok. A tanulási zavarok korrekciója komplex, átfogó program. 
 

Iskolánkban a gyerekek részére differenciált módszerekkel fejlesztő foglalkozásokat szerve-
zünk, fejlesztő pedagógus (gyógypedagógus) irányításával, a gyermek saját értelmi szintjére 
való felzárkóztatás céljából. Pótoljuk teljesítménybeli lemaradásait, sikerélményt biztosítva. 
 

A munka alapelve az osztálytanítók munkájának segítése a gyermek képességeihez, szükség-
leteihez való alkalmazkodás. Olyan tevékenységekkel, amelyek a hagyományos szervezeti ke-
retek között nehezen megvalósíthatók. 
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A fejlesztő pedagógus a tanórával párhuzamosan egyéni vagy kiscsoportos /2-3 fő/ foglal-
kozásokat tart. Ezek a foglalkozások nem azonosak a korrepetálásokkal, de egyenértékűek a 
tanítási órákkal. Olyan alapkészségek fejlesztését végzi, amelyek a gyermekek iskolai teljesít-
ményét javítják. A hagyományos alternatív pedagógiai fejlesztő eljárások a gyermek személyi-
ségéhez alkalmazkodva. 
 

Célunk, hogy a gyermekek, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek, minél hamarabb 
megsegítést kapjanak. Ennek érdekében, minden első osztályos tanulót szeptember 2-3. heté-
ben vizsgálóeljárások segítségével szűrjük. 
 

Vizsgáló-eljárások: 
 A mérések eredményei alapján a gyerekekkel fejlesztő foglalkozások keretein belül a fej-

lesztő pedagógus foglalkozik. 
 Egyéni képességeiket, haladásukat figyelembe véve, dokumentálva. Szükség esetén logopé-

dus, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitá-
ciós Bizottság szakvéleményét kérjük munkánk eredményes végzése érdekében. 

 Fejlesztésüket, értékelésüket a szakvéleményben foglaltak alapján látjuk el. 
 Megteremtjük az SNI tanulók inkluzív nevelésének-oktatásának feltételeit a fogyatékosság 

típusának megfelelően. 
 

A fejlesztés főbb területei: 
1. Mozgásfejlesztés: 

 nagymozgások 
 finommozgások 

2. Testséma fejlesztés 
3. Téri tájékozódás fejlesztése 
4. Percepciós fejlesztése: 

 vizuális 
 auditív 
 idő 
 verbális 
 taktilis 
 emlékezet 
 figyelem 
 gondolkodás 

5. Játék, mint fejlesztő eszköz 
 
2.7.4. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők tanulók se-
gítése  
 

A nevelés folyamatában bekövetkező sikertelenség a legkülönbözőbb okok véletlenszerű 
egyidejű összetalálkozására vezethető vissza. 
 

A magatartási és tanulási zavarok nem választhatók el élesen egymástól. Ha a tanuló nem 
tud megfelelni az otthoni vagy az iskolai magatartási, tanulmányi követelményeknek, az 
előbb-utóbb kudarchoz vezet, mely megrendíti a személyiség önmagába vetett hitét, félelem 
alakul ki benne, túlzottan óvatossá válik, igyekszik kerülni a kockázatot, s mindez csökkenti a 
teljesítményét. 
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A kudarc szerves része a szocializációs folyamatnak. Sokféle okból következhet be és igen 
sokféleképpen nyilvánul meg. 
 

Évről-évre növekszik az ép intellektusú, de beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek-
kel küzdő, illetve nem autista más fogyatékkal élők száma, akiknek fokozott és többirányú pe-
dagógiai segítségre, iránymutatásra van szükségük. 
 

A probléma kialakulásának meghatározó okai: 
 kisgyermekkori egészségügyi problémák,  
 rossz életkörülmények, a szülők magatartása,  
 az elhanyagoltság,  
 kevés idő eltöltése a családi környezetben stb. Célok:   
 A tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók egyenértékűként való 

beolvasztása az iskolai közösségbe - a megkülönböztetés minden negatív hatásától mente-
sen.   

 A speciális és többirányú pedagógiai fejlesztőmunka következményeként a hátrányok, za-
varok fokozatos csökkentése: a felzárkóztatás.   

 A felső tagozatban - a normál osztályban - folytatható eredményes tanulmányi munka meg-
alapozása.   

 Fokozatos együttműködés kiépítése a szülőkkel, a Nevelési Tanácsadó szakembereivel (lo-
gopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus), a pedagógus továbbképzé-
sek ez irányú támogatása.   

 A tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségének, csoportmun-
kára való  

 alkalmasságának kialakítása  
 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:  
 Rendkívül fontos a szülővel, a családdal való kapcsolatfelvétel, illetve bizalmuk elnyerése.  
 Pedagógiai tevékenységeink során törekszünk a közösség egységgé formálására, a másság 

elfogadására, a közösség helyes érték – és normarendszerének kialakítására.  
 Pedagógiai munkánk első lépése, hogy felismerjük a már kialakult zavarokat és megkeres-

sük ezek kiváltó okát,  
 Megismerjük a gyermek családi hátterét, szociális körülményeit. A családtagok szokásait, 

életrendjét.  
 A probléma megoldásába bevonjuk a gyermek szüleit.  
 Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a megfelelő magatartásmódok kialakításában, illetve a 

magatartási problémák kezelésében a pedagógusok és iskolalelkészek személyes hatását, 
személyiségük közvetlen befolyását és azt a viszonyt, amelyet a tanulókkal kialakítanak.  

 Szakember segítségének kérése: ifjúságvédelmi felelős, pszichológus, gyermekorvos, 
pszichológus, logopédus, védőnő, gyermekjóléti szolgálat, stb.  

 Kapcsolat kiépítése a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, a tanulási képességvizsgáló 
Szakértői Bizottsággal  

 A tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú fel-
adatok adása.  

 A szabályok be nem tartása esetén következetes bánásmód, szankciók.  
 Különféle lehetőségek ajánlása a szabadidő hasznos eltöltésére.  
 Szociális helyzetfelmérés, lehetőség szerinti segítségnyújtás. 
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A feladat elsősorban a megelőzés, illetve a már kialakult problémák megoldása. A beillesz-
kedés és a már kialakult probléma szempontjából több területen más-más feladataink vannak.  
Fejleszteni kell a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, kapcsolatépítési képes-
ségét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét. A fejlesztés színterei az iskolai, az osz-
tályközösségi, a hitéleti programok. 
 
1. Megelőzés szempontjából:  

a) A gyermeknevelésben érintett felnőttek kapcsolatában  
 A leendő elsőosztályos óvodás óvónője és a majdani tanító konzultációja.  
 A szülők és a tanító kölcsönös bizalmon alapuló együttműködő kapcsolatának 

kiépítése. (Családlátogatás, fogadó órák, közösségi rendezvényekben aktív szü-
lői részvétel.) 

b) A gyermekközösségen belül  
Az osztályközösség kialakításakor a következő értékek előtérbe helyezése, gyako-
roltatása: 
 figyelmesség  
 segítőkészség  
 türelem  
 megértés  

 
2. Már kialakult probléma esetén:  

c) A gyermeknevelésben érintett felnőttek kapcsolatában  
A szülők, a pedagógus és egyéb szakemberek közötti rendszeres, őszinte kommuni-
káció a közös cél elérése érdekében. Egymás munkáját segítő és erősítő kapcsolat 
kialakítása.  

d) A gyermekközösségen belül  
A gyermek pozitív megnyilvánulásainak azonnali dicsérete, elismerése, kiemelése.  
A problémás gyerek is tehetséges valamiben, érdeklődik valamilyen műveltségi te-
rület iránt. Ezt kell megtalálni, ebben a tevékenységében kell megerősíteni, a fölös-
leges energiáit ebbe az irányba kell fordítani.  

 
Fokozott szerep hárul az osztályfőnökre, lelki vezetőre, gyermekvédelmi megbízottra, akik 

csak a családdal együtt tudnak igazán eredményt elérni.  
 
 

2.8. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA  
 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek ke-
rültek. A nevelés három színterén – a család, az iskola, a társadalom – a családok többsége nem 
tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel 
megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. A hátrányos 
és veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a gyermek és 
ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvé-
nyesülését, védő - óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében. Nevelésünk a keresz-
tény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti 
elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. 
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Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek szá-
mára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. 
 

Az intézményben gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst alkalmazunk: 
1. Munkája során személyes, közvetlen kapcsolatot tart a diákokkal. 
2. Folyamatosan konzultál az érintett osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. 
3. szükség esetén felveszi a kapcsolatot:  

 a szülőkkel  
 nevelési tanácsadóval  
 gyermekjóléti szolgálattal  
 családsegítő szolgálattal  
 polgármesteri hivatallal  
 gyermekorvossal  
 gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel  
 iskolalelkésszel  
 alapítványokkal  

4. Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-
adatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésé-
ben, feltárásában, gyors és hatékony megszüntetésében.  

5. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárása a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az 
osztályfőnökök, és az osztályban tanító tanárok feladata, melynek során kiszűrik a hátrá-
nyokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket, akik bármi miatt válságba vannak, 
testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük veszélyeztetve van. 

 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata:  

 A pedagógusok, a szülők, vagy gyermekek jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 
megismert veszélyeztetett gyermekeknél – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – csa-
ládlátogatáson megismerni a gyermek családi környezetét.  

 Gyermekbántalmazás gyanúja esetén vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szün-
tethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a 
gyermekjóléti szolgálat.  

 A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.  
 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az intézmény igazgatója 

indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás for-
májában történő nyújtása érdekében,  

 Az óvodában és az iskolában a tanulók, és szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyer-
mekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési 
tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon stb.) címét, illetve telefonszámát.  

 Az intézmény nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai ke-
retében egészségnevelési, ennek részekén kábítószer-ellenes program kidolgozásának se-
gítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. Szükség esetén intézkedés megtételének 
kezdeményezése az iskola igazgatójánál, a tanulók, a szülők és a pedagógusok tájékozta-
tása.  

 Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és 
mikor fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi felada-
tot, ellátó intézményt kereshetnek fel. 
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A gyermek- és ifjúságvédelmi munka keretében az osztályfőnökök feladatai különösen:  
 évfolyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók beilleszkedési problémáinak feltárása, 

beilleszkedésük segítése,  
 Az intézmény centrikus gyermekvédelemmel szemben napjainkban a problémák korai fel-

ismerése a legfontosabb.  
 a veszélyeztetettség mielőbbi felismerése érdekében figyelje a gyermek személyiségében, 

iskolai munkájában, környezetében, életmódjában a veszélyeztetettségére utaló vonásokat.  
 az osztályközösség mindennapos munkájában az átlagostól eltérően viselkedő tanulók ki-

emelt kezelése. /dacos, agresszív, féktelen, illetve visszahúzódó, gátlásos, szorongó diák/  
 a gyerekek illetve szüleik figyelmének felhívása szociális jellegű támogatásokra (étkezési 

hozzájárulás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás),  
 kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett gyermekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés, szükség 

esetén családlátogatás útján,  
 a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának folyamatos 

ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése;  
 információk nyújtása, melyek segítségével a jogi, egészségügyi, szociális és társadalmi 

problémákat és azok megoldásait jobban megismerhetik,  
 a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése ér-

dekében kapcsolattartás a szülővel, közreműködés az osztályban tanító tanárokkal és a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 

 
Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyer-

mekvédelem céljainak megvalósítását: 
 felzárkóztató foglalkozások,  
 a tehetséggondozó foglalkozások,  
 az indulási hátrányok csökkentése,  
 a differenciált oktatás és képességfejlesztés,  
 a pályaválasztás segítése,  
 a személyes és egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),  
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,  
 a családi életre történő nevelés,  
 az iskolai étkezési lehetőségek,   
 a tanulók szabadidejének szervezése,  
 a tanulók szociális helyzetének javítása,  
 a szülőkkel való együttműködés,  
 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.  
 
 

2.9. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK  
 
1. A tevékenység célja, segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik 

szociális körülményeiket tekintve, a családi mikrokörnyezetükből adódóan, a családon kí-
vüli környezet miatt, tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos helyzetűek, így 
különösen: csonka családban felnövő gyermekek vagy munkanélküli szülők gyermekei. 

2. A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:  
 felzárkóztató illetve tehetséggondozó programok szervezése,  
 napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása;  
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 szülők, családok életvezetési gondjainak segítése  
 hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, erdei iskolákhoz,  
 lelki beszélgetések, lelkigyakorlatok – papokkal  
 drog- és bűnmegelőzési programok szervezése,  
 mentálhigiénés programok szervezése,  
 pályaorientációs tevékenység,  
 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, foga-

dóórákon, családlátogatásokon,  
 pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon.  

3. A szociális hátrányok enyhítését, segítő tevékenységet intézményünk gyermek- és ifjúság-
védelmi felelőse tervezi, szervezi és koordinálja, feladatait az osztályfőnökök, bevonásá-
val végzi. 

 
 

2.10. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZ-
VÉTELI JOGAI 
 

A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával kap-
csolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon is-
mertetik a tanulókat érintő változásokat, és kikérik a tanulók véleményét. 
 

Iskolánkban évek óta jól működő diákönkormányzat látja el tanulóink érdekképviseletét, 
szervezi a szabadidős tevékenységet. Az iskolai diákönkormányzat szervezeti felépítését, mű-
ködését, a tanulói jogokat és kötelességeket, a véleménynyilvánítás formáit, helyeit és saját ha-
táskörű feladatait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti, melyet a 
tantestület hagy jóvá. 
 

A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával kap-
csolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon is-
mertetik a tanulókat érintő változásokat, és kikérik a tanulók véleményét. A tanulói véleménye-
ket az osztály diákbizottságok továbbítják az iskolai diákönkormányzat felé.  
 
 

2.11. KAPCSOLATTARTÁS AZ ISKOLA PARTNEREIVEL 
 

Célja: folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok 
erősítése. 
 

Az iskola nevelési stratégiájának legfőbb partnere a család; az iskola célja, hogy a családdal 
együttműködve egységes nevelési szemléletet alakítson ki a nevelés hatékonyságának növelé-
sére. 
 

A szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt célja a kölcsönös kapcsolattartás a gyermek fej-
lődése érdekében. Az együttműködésnek kölcsönös bizalomra, megértésre kell épülnie, hogy a 
tanulók a családban és az iskolában egyaránt jól érezzék magukat, a követelményeket teljesíteni 
tudják, hogy a nevelő-oktató munka minél eredményesebb legyen. Ehhez a nevelőnek meg kell 
ismernie a gyermek otthoni, családi körülményeit, mert csak annak ismeretében javíthatja az 
otthonról hozott helytelen beidegződéseket, pótolhatja az esetleges nevelési hiányosságokat, 
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melyeknek többféle oka is lehet (szociálisan hátrányos helyzet, szülői hanyagság, túl elfoglalt 
szülők, stb.). 
 

A közös célok elérése érdekében a szülőknek is meg kell ismerniük az iskola életét, a gyer-
meküket tanító nevelőket, az iskola házirendjét, pedagógiai programját, az iskola által 50 nyúj-
tott lehetőségeket, az iskola értékrendszerét, a tanulókkal szemben támasztott követelménye-
ket. 
 

2.11.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 
 

A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 
 a tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják, 
 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormány-

zat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkor-
mányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az 
osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat, 

 a tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. vá-
lasztott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestület-
tel, 

 a tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők (tanítók és 
szaktanárok) személyes beszélgetés útján értesítik, 

 DÖK megbeszélések, 
 hírlevél, 
 honlap, 
 faliújság, 
 iskolai rendezvények, programok, 
 tájékoztató füzet. 
 

2.11.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 
 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 
a. Szülői értekezlet 

Tanévenként legalább három szülői értekezletet tartunk. A szülői értekezletet az osztály-
főnök, csoportvezető tartja a szülők aktív bevonásával. 
A szülői értekezletek témái: 
 az éves munkaterv, 
 a házirend ismertetése (1. évfolyamon, ill. ha az változik, minden évfolyamon). 
 az osztály/csoport tanulmányi helyzete, nevelési problémák, feladatok,  
 a pedagógiai program megvalósulása az adott időszakban és az abból eredő feladatok 

a közeljövőben, 
 a szülői értekezletre témát javasolhatnak a szülők, diákok és a tanárok is, 
Osztály/csoport éves munkatervébe csak olyan vehető be, melynek anyagi kihatását a 
szülők kétharmada vállalta.  

b. Fogadóóra 
Évente két alkalommal tartjuk. A szülők bármelyik szaktanárt megkereshetik és tájéko-
zódhatnak a gyermekük előmeneteléről. Segítséget kaphatnak a felkészüléshez, gyakor-
láshoz, valamint betekintést nyerhetnek gyermekük írásbeli munkájába, felméréseibe.A 
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tanárok órarendjében heti egy alkalommal délelőtti fogadóóra megjelölése kötelező, ami-
kor is a szülő (előzetes jelzés nélkül is) felkeresheti a pedagógust. A fogadóórákon lezajló 
beszélgetéseknek az a célja, hogy a tanulók személyiségjegyei az alapelveinkkel összhang-
ban fejlődhessenek. 
Ha a tanár- diák-szülő vagy az igazgató – szülő - tanár kapcsolatban konfliktus lép fel, a 
tanár, illetve az igazgató gondoskodik arról, hogy mindhárom érintett fél együtt üljön le 
és keressék a megoldást a konfliktus feloldására. 

 
A kapcsolattartás egyéb formái: 

 az ellenőrző könyvön, telefonon, levélen keresztül, 
 az iskolai rendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel alkalmából, 
 szükség esetén családlátogatáson, 
 iskola honlapja, facebook-csoport 
 iskolaújság. 
 

A nevelés hatékonyságát növelő programok: 
 A családi nap. A szülők számára ez ismerkedési lehetőség a tanárokkal, egymással, az intéz-

ménnyel. 
 Nyílt napok szervezése. A leendő diákok és szüleik első benyomásaikat ezeken az alkalma-

kon szerzik, s nem mindegy, hogy milyen hírünket viszik otthoni környezetükbe. 
 A jótékonysági bál szervezése és támogatása. 
 Kulturális fesztivál. 
 Közös sportdélután. 
 

2.11.3. A szülői részvétel az intézmény életében 
 

Az intézmény feladata, hogy lehetőséget teremtsen a szülő számára, hogy jogait gyakorol-
hassa, illetve, hogy a szülőt segítse kötelessége teljesítésében. E feladatok megvalósítását teszi 
lehetővé a szülők bevonása az iskolai közéletbe. 
 
a. Az iskola biztosítja, hogy a szülők már az iskolaválasztás időszakában megismerkedhesse-

nek az iskola pedagógiai programjával, nevelési és oktatási célkitűzéseivel, módszereivel, 
eszközeivel.  

b. A szülők a szülői munkaközösségen keresztül nyilváníthatnak hivatalosan véleményt az is-
kolában folyó oktatási és nevelési munkáról (írásban is). 

c. A szülők jogaiknak személyesen, meghatalmazott képviselő által szerezhetnek érvényt. 
d. A nevelőtestület a közvetlen kapcsolat több módját is kínálja a szülők számára: 

 családi nap, 
 fogadóóra, 
 családlátogatás, 
 szülői értekezlet,  
 összevont szülői értekezlet,  
 nyílt nap (novemberben és februárban) 
 tanítási óra megtekintése (bármikor, ha a szaktanár jóváhagyja), 
 óvodai/iskolai rendezvények látogatása, 
 osztályfőnöki vagy egyéb szaktárgyi óra, délutáni foglalkozás megtartása, 
 kirándulás szervezése, azon való részvétel, 
 családi, szülői lelkigyakorlatok, 
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 a pályaorientációs munka során előadást tarthatnak, diákköröket vezethetnek, rend-
hagyó tanórát tarthatnak, 

 tanulmányi vagy egyéb kirándulásokon, tanulmányi versenyeken kíséretet láthatnak 
el, 

 az intézmény minden olyan szülői kezdeményezést szívesen fogad, amely a pedagó-
giai program megvalósulását segíti, és lehetőségeihez mérten támogatja, 

 a szülő anyagi támogatóként is részese lehet az iskolai közéletnek. Arra az iskola ala-
pítványa lehetőséget nyújt, 

 a szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a 
kooperatív technikák alkalmazása (szülői értekezlet), 

 a HH és HHH tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás. 
 

2.11.4. Kapcsolattartás az intézmény partnereivel 
 

A kapcsolattartás lehetséges formái: személyes találkozó, telefon, levél, elektronikus levél, 
támogatói szerződések, együttműködési megállapodások, szponzori lehetőségek. 
 
a. Iskolánk katolikus és specifikus identitásának megőrzése, erősítése és hatékony képvise-

lete posztmodern társadalmunkban csak a szűkebb és tágabb környezetünkkel való sokol-
dalú kapcsolattartás révén valósítható meg.  

b. Fenntartónkkal, a Hajdúdorogi Egyházmegye érsekével és képviselőjével, oktatási referen-
sével fontosnak tartjuk az élő kapcsolat ápolását. 

c. A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szervezésében nevelőtestüle-
tünk részt vesz a szakmai és lelki továbbképzéseken. Az Intézet munkatársai segítenek ben-
nünket szakmai és gazdasági tanácsadással is.  

d. Szoros kapcsolatot ápolunk intézményünk tagintézményeivel, hiszen közös a fenntartónk, 
közösek a gyökereink, közös az értékrendünk, valamint megegyeznek nevelési elveink. En-
nek köszönhetően nagyon sok gyermek érkezik az óvodánkból iskolánkba, valamint az ál-
talános iskolából is sok tanulót irányítunk a szakközépiskolába.  

e. A város önkormányzati óvodáival is törekszünk a jó kapcsolat fenntartására.  
f. Városunk önkormányzati iskolájával alkalmi kapcsolatokat ápolunk: sport- és szellemi ve-

télkedőkön való találkozás, más iskolák által meghirdetett versenyeken való részvétel.  
g. Rendszeres a kapcsolatunk színházzal, bábszínházzal, mozikkal. Programajánlataik ha-

vonta megérkeznek.  
h. A Görög Demeter Művelődési Ház és Könyvtár vetélkedőin, versenyein, és a gyermek-

könyv-hét rendezvényein rendszeresen - nagy létszámmal - részt veszünk. 
 
 

2.12. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSIALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAP-
CSOLATOS ISKOLAI TERV 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órák keretein belül (osztályfőnöki, 
biológia-egészségtan, fizika, kémia, testnevelés óra, gyakorlati képzés) valósul meg. Az osztály-
főnöki tanterv tartalmazza évfolyamonként három órában az elsősegélynyújtás tanítási anya-
gát. 
 



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program, 2. fejezet: Általános iskola Pedagógiai programja 87. oldal 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy tanulóink képesek legyenek 
szakszerű elsősegélyben részesíteni a sérült, balesetet szenvedett személyt, vagy olyan sze-
mélyt, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került. Ennek érdeké-
ben el kell érni, hogy tanulóink elméletben és gyakorlatban is elsajátítsák az elsősegélynyújtás 
alapvető ismereteit. 
 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 
rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 
hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 
 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 
 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 
 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  
 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 
 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  
 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalko-

zások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapis-
meretekkel.  

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításá-

nak elősegítése érdekében: 
 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel 

és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 
 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélke-

dőkbe; 
 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre 

való jelentkezését. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységfor-
mák szolgálják: 
 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  
 

Tantárgyak Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

Biológia / Természetismeret/ Szakmai gyakorlat  rovarcsípések 
 légúti akadály 
 artériás és ütőeres vérzés 
 komplex újraélesztés 

Kémia/ Természetismeret/ 
Szakmai gyakorlat 

 mérgezések 
 vegyszer okozta sérülések 
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 savmarás 
 égési sérülések 
 forrázás 
 szénmonoxid mérgezés 

Fizika/ Természetismeret/ Szakmai gyakorlat  égési sérülések 
 forrázás 

Testnevelés  magasból esés 
 
 az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közle-

kedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és műkö-
dése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskola-
orvos, védőnő) segítségének igénybe vétele egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az el-
sősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 
 

2.13. A TANULÓ FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 
 

A tanulók felvételének elvei: 
a) A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. 
b) Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. 
c) A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, hitéletét 

és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük, az alábbiak szerint: is-
kolánk vallási és világnézeti tekintetében elkötelezett intézményként működik. Követke-
zésképp a felvétel kritériumai – a fent említett törvény értelmében – az alábbiak: 
 a katolikus vallási törvények betartása, 
 a tanuló keresztség szentségében való részesülése, 
 a szülők szentségi házassága. 

 
Az átvételnél a felvétel elvei szerint járunk el, továbbá: 

a) Ha az adott osztály létszáma engedi – elsősorban a tanév befejezése után –biztosítjuk a más 
iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. 

b) Az átvételről - elbeszélgetést követően - az igazgató dönt a tagintézményvezető és az érin-
tett osztályfőnök véleményének kikérésével. 

 
Az átvétel eljárásrendje: 

a)  Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak és az 
óraszámok összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie 
különbözeti vizsgát. A belépő tanuló esetében a szaktanárok 4 héten belül szint felmérőt 
végeznek. Sikertelenség esetén a szaktanárok kezdeményezhetik az osztályozó vizsga leté-
telét féléven belül. 

b)  Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az igazgató tanév közben is engedé-
lyezheti az átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló iskolá-
jának.  

c) A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentu-
mot kézhez kaptuk. 

d) Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes teljesítése után irat-
kozhat be iskolánkba, ezért a tanköteles tanulónak eredeti iskolájában fenn kell tartania a 
tanulói jogviszonyát. 
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e) Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igazgató, ha a 
tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján biztosítottnak 
látja a különbözeti vizsga eredményességét. 

f) Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumen-
tumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba. 

g) Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és út-
mutatásai szerint pótolnia kell. 

h) Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelmények-
nek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az 
ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 
illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 
Az iskolaváltás elutasítása: 

a) Ha a két iskola tantervei között nem nagyok a különbségek, esélyteremtő iskola révén nem 
zárkózunk el a tanulási kudarccal küzdő, gyengébb eredményű tanulók átvételétől, de az 
iskolaváltást kizárja, ha a tanuló magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha sokat mu-
lasztott igazolatlanul. Ennek megállapítására a tanulónak az átvétel kérelmezésekor be kell 
mutatnia az ellenőrzőjét. 

b) Ha a két iskola tantervei között jelentősek a különbségek, nem tudjuk átvenni – különösen 
a felsőbb évfolyamokra – azt a tanulót, akinél az eddigi teljesítménye alapján nem feltéte-
lezhető, hogy eredményes különbözeti vizsgát tesz. 

c) Ha a tanuló az augusztusi különbözeti vizsgán bármely tantárgyból nem teljesítette az elég-
séges szintet, az átvételét elutasítjuk. 

 
 

2.14. AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA NEVELÉSI OKTATÁSI PROGRAMJA 
 

Törvényi háttér 

 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 19. § (1) Egész napos iskolai nevelés-oktatás szervezé-

sére ad lehetőséget. 
 

Szervezeti keretek 

 
A nevelési és oktatási célok, feladatok és követelmények hatékony megvalósítása érdekében 

nevelőink a tanítási – tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a ta-
nulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. Speciális oktatási formánk 
alsó tagozaton az iskolaotthon, mely a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket is magába fog-
lalja.  
 

Az egésznapos iskola működési rendje 

 
Alsó tagozatunkon, 1-4. évfolyamon egésznapos iskolai formában oktatunk. Ez arra kínál le-

hetőséget, hogy a szabad időben naponta együtt átélt élmények oldottabbá tegyék a tanítási 
órák légkörét. Két tanító irányításával, délelőtti és délutáni váltásban történik a közismereti és 
készségtárgyak tanítása. 
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Gyermekeink kiegyensúlyozottak, nyugodtak, hiszen nem teszi zaklatottá napjaikat az ál-
landó tanóraváltás. Egy-egy területtel mélyrehatóan foglalkozhatnak, nem kell megszakítani a 
megkezdett tevékenységet, mert más tanóra következik. A délelőtti és délutáni tanítás közötti 
időt tartalmas tevékenységekkel töltjük ki (néptánc, korcsolyázás, felzárkóztatás, kézműves 
foglalkozás, sport, könyvtárlátogatás, kiállítások megtekintése, szervezett báb- és színházláto-
gatás). A programok felmerülő részvételi díját szülői támogatással, diákönkormányzat támoga-
tásával oldjuk meg. 
 

Ez az oktatási forma biztosítja, hogy a tanulók egyenletes terheléssel alaposan elvégezzék 
napi feladatukat, így nem szükséges az otthoni tanulás. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 
szülők folyamatosan figyelemmel kísérhessék gyermekük iskolai munkáját, fejlődését. Terve-
zésnél legfőbb szempontunk, hogy a szabad idő biztosítsa a tanulók pihenését, mozgásigényük 
kielégítését, egyéni érdeklődésük kibontakozását. 
 

Fontosnak tartjuk, hogy a szabad idős tevékenységek vezetésében a tervszerű nevelői kez-
deményezés párosuljon a gyerekek választásával, képessé váljanak szabad idejük (fejlődésük 
szempontjából kedvező) önálló felhasználására. 
 

A környezeti nevelési program megvalósítása gazdag és színes lehetőséget biztosít az aktív 
kikapcsolódásra, melyet az önként vállalt feladatok jellemeznek, s módszerei változatosak (pl. 
drámapedagógia, bábozás, projektmódszer, szituációs játékok). 
 

Az egésznapos iskolai oktatás tevékenységrendszere 

 

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

Egészséges életmód 
kialakulását segítő te-
vékenységek 

A test tisztán, az öltözék rendben tartása. 
Kulturált étkezés. 
Természeti környezet megóvása. 

Társas magatartás 
fejlődését 
segítő tevékenységek 

Csoportmegbízások vállalása. 
Véleményalkotás közös élményről. 
Önértékelés, mások értékelése. 
Részvétel a csoport megmozdulásokban. 
Közreműködés az egységes nevelési elvek megfogalmazásában. 

Tanulásirányítás te-
vékenységek 

A tantervi minimum elsajátítását célzó figyelemkoncentrációs gya-
korlatok. Olvasás korrekció. Helyesírás gyakorlás. 
Szóbeli kifejezőkészséget fejlesztő gyakorlatok. 

Szabadidős tevékeny-
ség 

Szerepjátékok, dinamikus bábjátékok. Versek, mondókák tanulása. 
Könyvtárlátogatás. Bábszínház, múzeum, kiállítások megtekintése. 
Mesehallgatás, zenehallgatás, rajzolás. 

  Képző- és iparművészeti alkotások reprodukciói-
nak, fotóinak nézegetése. 
Művészeti folyóiratok, könyvek olvasása. 

Népdalok, népi gyermekjátékok, népszokások, néptánc 
 Bábkészítés, színjátszás. 
Kirándulások, erdei iskolák, alkotótáborok. 
Hagyományok ápolása – rendezvények. 
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Nevelési feladataink az egésznapos iskolai oktatás szabadidős tevékenységei keretében 

 
Társas kapcsolatok irányítása: 

 egyetlen gyerek se legyen magányos, 
 közösségek, csoportok szervezése, közös élmények, 
 kötetlen beszélgetések lehetősége, 
 közös döntés az őket érintő kérdésekben: kirándulás, játék, 
 magatartási szabályok betartása, szokások kialakítása, hagyományok ápolása, 
 jutalmazási, elmarasztalási formák megválasztása, 
 peremre szorult gyerekek bevonása közösségbe, 
 heti értékelés - normák betartásának vizsgálata, 
 értékelés, önértékelés. 
 

Tárgyi környezet kialakítása: 
 az egészséges életmódhoz szükségek feltételek biztosítása, 
 tanulásra és szabadidős tevékenységre egyaránt alkalmassá tétel, 
 esztétikus, otthonos légkör, 
 étkezés, testápolás helye szokásainak kialakítása, rugalmas napirend. 
 

Tanulásirányítás: 
 biztosítani valamennyi gyerek számára, hogy az iskolában készüljön fel maradéktalanul a 

képességeinek megfelelően, 
 hatékony tanulási technikák elsajátítása, 
 önálló tanulásra való felkészítés, 
 önművelési igény felkeltése, elmélyítése, 
 szabad idő hasznos eltöltésére nevelés. 
 

Együttműködés: 
 összehangolt nevelési módszerek a szülőkkel, pedagógustársakkal. 
 

Az egésznapos iskolai gyakorlatunk jellemzői  

 
 Minden elsős kisgyerek két tanítóval kezdi tanulmányait, akik a tantárgyakat - szakmai ta-

pasztalataik, tudásuk és hajlandóságuk szerint - egymás között megosztva tanítják. Ez a 
tantárgyak tekintetében úgy realizálódik, hogy egyikük a humán blokkért (magyar nyelv és 
irodalom, ének-zene, rajz), míg kollégája a matematikai és természettudományos blokkért 
(matematika, környezet- vagy természetismeret, technika, testnevelés) felelős. Ez a szisz-
téma lehetőséget ad a tanítóknak arra, hogy saját tantárgyaikat professzionálisan, a kor-
szerű tartalmakat és formákat megismerve, magukat folyamatosan tovább képezve tanít-
sák. 

 Az iskolaotthonos munkaforma felépítésének és pedagógiai programunk célkitűzéseinek 
harmóniája ad lehetőséget arra, hogy a felzárkóztatás és tehetséggondozás mint alapvető 
tanítói feladat valósuljon meg. 

 Iskolaotthonos osztályainkban - mivel a gyerekek 08 - 16-óráig az iskolában vannak - házi 
feladataikat is az iskolában végzik el.  Vannak önálló óráink, ahol a gyerekek önállóan, ha 
szükséges tanítói irányítással végzik el készségfejlesztő, gyakorló, felzárkóztató vagy tehet-
ségfejlesztő feladataikat. Ilyen módon levesszük a családokról az otthoni gyakorlás terhét; 



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program, 2. fejezet: Általános iskola Pedagógiai programja 92. oldal 

megelégedve azzal és el is várva azt, hogy a szülők folyamatos figyelmet tanúsítsanak kis-
gyerekük iskolai mindennapjai, beilleszkedése, társas kapcsolatai és tanulmányai iránt. 

 
Napirend 

 
 Az ún. „guruló napirend” szerint tanuló gyerek órarendje eltér hagyományos keretek között 

tanuló társáétól. Az eltérés oka az, hogy az órarend összeállításakor figyelembe vesszük a 
gyerekek napi terhelhetőségét. Ezért tanórái nem sűrű egymásutánban követik egymást, 
hanem közbeiktatott rövidebb - hosszabb szünetekkel megszakítva tartanak délutánig.  

 Az eltérő tanulási tempó miatt ebben az esetben a differenciált feladat adásával lehet a 
szinkront megteremteni. A napi időkereten belül csoportbontással és a normál órákon be-
lüli intenzív differenciált foglalkozásokkal valósul meg a készségfejlesztés. 

 A szünetek eltöltésének helyét nagyrészt az időjárás határozza meg, de szinte mindig sza-
badban és mozgásos tevékenységgel zajlanak. Hetente néhány alkalommal a hosszabb szü-
neteket az iskolán kívül töltik az osztályok. 

 Az étkezésnél a kulturált étkezési szabályok, szokások, illemtudó kommunikáció kialakí-
tása a feladat.  

 
Kiemelt célok 

 
 A képességek differenciált fejlesztése, különösen a kommunikációs készségek fejlesztését 

illetően. 
 Alapvető higiénés-, társas-, magatartási- és munka-szokások fejlesztése, különösen az alap-

vető normák elfogadtatása és követésükre ösztönzés. Hangsúlyozottan: az egészséges, kul-
turált életmód szokásainak gyakorlati elsajátíttatására, a társas kapcsolatok kialakítására 
való képességre, a társas magatartás szabályainak elsajátítására, a képességeiknek megfe-
lelő önálló tanulásra, a tanulók személyiségfejlődése számára a legkedvezőbb szabadidős 
program kiválasztására és örömmel művelésére irányuló nevelő-oktató munka. 

 Pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki egészség, mint 
érték elismertetése.  

 
Az oktatási forma pedagógiai előnyei 

 
 A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók ter-

helése. Több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni élmények meghall-
gatására, a játék közbeni megfigyelésre, különböző nevelési helyzetek elemzésére. 

 A tanítók között a felelősség-megosztás kiegyensúlyozottabb, hiszen mindkét pedagógus 
tanít és napközizik is. 

 A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon sok 
előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az esetleges 
hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat. 

 Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában, megfigyel-
heti szabadidőben a társai között, látja a különböző szabadidős foglalkozásokon, így a ne-
velés is lényegesen hatékonyabb lehet. 

 Reggel, a tanítás megkezdése előtt, lehetősége van beszélgetésre, a hírek meghallgatására, 
a napi gondok felvetésére. Ez azért is fontos, mert a ki nem beszélt problémák gátolják a 
tanulót figyelmének összpontosításában. 
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 Az iskolaotthonos oktatás esetén nem szorít annyira az idő, mint a hagyományos oktatási 
formában, így megvan a beszélgető körök szervezésének a feltétele. A gyermek hét közben 
nem viszi haza a táskáját, ami főleg az első osztályban - a táska súlyát tekintve megterhelő 
lehet. 

Szabadidő, mozgás, játék, fejlesztés 

 
A szabadidős programok az alábbiakat szolgálják: 

 a tanulók iskolai közérzete a mindennapi munkát pozitívan befolyásolja;  
 az életkori sajátosságokhoz igazodó programok álljanak a gyerekek rendelkezésére; 
 a programok egyszerre legyenek tantárgysegítők és szabadidős jellegűek;  
 belső biztonságot nyújtó társas életet teremtsenek a gyermekek és a pedagógusok számára;  
 a tanulók a tanórán kívüli programok, tevékenységek megtervezésének és megszervezésé-

nek részeseivé váljanak;  
 a szabadidő tartalmas eltöltése a tanulók tartós igényévé váljon;  
 a nevelőtestület kreativitását erősítse, mely által az iskola szakmai színvonala fejlődik 
 

A szabadidő eltöltésének számosak a lehetőségei. A levegőn való mozgás, könyvtárláto-
gatás, játék, kreatív manuális foglalkozás, kiállítások látogatása, rövid kirándulások (látoga-
tás óvodába, stb.). A szabadidős programok során szerzett apró sikerélmények megalapoz-
zák a tanulók tanórai aktivitását. Az iskolaotthonos oktatási forma ezen eleme a szocializá-
ciós és kulturális hátrányok kiegyenlítésének gyakorlati színtere. 
 

Továbbra is kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással, valamint a lassabban érő, 
részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával. Ezek állandó, rendszeres 
foglalkozások. Az osztálytanítók munkáját szakképzett logopédus és fejlesztőpedagógus se-
gíti.  
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II. 
Helyi tanterv 
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2.15. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÉS A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ 
TANTÁRGYAK 
 

A helyi tanterv meghatározza: 
a) az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglal-

kozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, 
b) a nevelő-oktatómunka megszervezésének módját, időkeretét, fenntarthatóságának megha-

tározását 
c) az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 
d) az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a ta-

nuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá- 
jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, 
minősítésének formáját, 

e) moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését, valamint beszámítását az iskolai 
évfolyam sikeres befejezésébe, 

f) az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztá-
sának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezett-
ségét, 

g) a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 
 

A tantervválasztás (tantervkészítés) szempontjai: 
a) Feleljen meg a Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervi előírásoknak. 
b) Alkalmazkodjon az iskola tárgyi és személyi feltételeihez. 
c) Összhangban legyen a görögkatolikus értékrenddel. 
d) Tartalmazza az iskola hagyományait. 
 

2.15.1. A választott kerettanterv megnevezése 
 

A 2012-ben bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 
(1) a választott kerettanterv: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete, 
(2) a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 4. számú melléklete tar-

talmazza, 
(3) a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 5. számú 

melléklete tartalmazza 
 

A 2012-ben bevezetett Nemzeti Alaptanterv és az arra épülő kerettantervek (A kerettanter-
vek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. 
és 2. számú melléklete) közül az alábbiakat alkalmazzuk: 
 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika  

Fizika B változat 

Kémia B változat 
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Tantárgy megnevezése Változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat  

Ének-zene alsó tagozat  

 
A 2020 bevezetett Nemzeti Alaptanterv alapján: 

(4) a választott kerettantervet a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettanter-
vek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf, illetve a https://www.oktatas.hu/kozneve-
les/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8 linken található digitális kiadvá-
nyok tartalmazzák, 

(5) a választott kerettantervre épülő óraterveket jelen dokumentum 4. számú melléklete tar-
talmazza, 

(6) a választott kerettantervre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen dokumentum 5. számú 
melléklete tartalmazza 

 
A magyar nyelvtan és irodalom tantárgy követelményeinek való megfelelés értékelése illetve 

minősítése külön történik magyar irodalomból és magyar nyelvtanból. 
 

2.15.1. A választott kerettanterv feletti óraszám 
 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal: 
 

Alsó tagozat 

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

Magyar nyelv és irodalom +1 +1 +1 +1 

Idegen nyelvek   +2 +1 

Matematika +1 +1 - +0,5 

Környezetismeret - - - +0,5 

 

Felső tagozat 

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

Magyar nyelv és irodalom - - +1 - 

Idegen nyelvek - +1 - +1 

Matematika - +1 +1 +1 

Természetismeret +1 - - - 

Kémia - - +1 - 
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Felső tagozat 

Biológia-egészségtan - - - +1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret - +1 - - 

Informatika +1 - - - 

 
A kötelezően választandó illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon történő részvételről a be-

iratkozott tanuló szülője, gondviselője a tantárgy illetve foglalkozás óratervi indulása előtt írás-
beli nyilatkozatot tesz. Az iskola a választható órák indítását csoportonként minimum 10 tanu-
lói igény esetén biztosítja. 
 

Iskolánkban kötelezően választandó tantárgy a hittan. Megfelelő végzettségű egyházi jogi 
személy tartja a hittan oktatást heti 2 órában, heti 1 óra a kötelező óraszámon belül, heti 1 óra 
a kötelező óraszám fölött. A hittan órákon a tanulók részvétele kötelező. A református és római 
katolikus felekezetekhez tartozóknak biztosítjuk saját felekezetüknek megfelelő hittan órákon 
való részvételt. 
 

A választott kerettanterv minden tantárgy esetében az éves óraszám 90%-át fedi le. A mara-
dék 10 %-ot valamint a szabadon felhasználható órakeretet az adott tantárgy esetében a szak-
tanárok szabadon használhatják fel gyakorlásra, rendszerezésre, összefoglalásra, számonké-
résre. 
 
 

2.16. A TANKÖNYVEK ÉS A TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott tan-
eszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, ame-
lyeket az oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. Kivételt képeznek 
például a hittanoktatáshoz használt taneszközök. A nyomtatott taneszközön túl néhány tan-
tárgynál egyéb eszközökre is szükség van (például: tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.) 
 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola Helyi tanterve 
alapján. 
 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanévben a 
bizonyítványok kiosztásakor levélben tájékoztatjuk.  Belépő tanulók esetében lehetőség szerint 
fénymásolással vagy könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 
kezdetére a szülők kötelessége. 
 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat ve-
szik figyelembe: 
 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének úgy tartalmilag, mint formailag. 
 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, ame-

lyek több tanéven keresztül használhatók. 
 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
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A tankönyv akkor jó, ha  
 megfelel a tanulók életkori sajátosságainak, 
 tartalma megadja a tantárgy jellegét, 
 ismeretében reálisan tervezhetők a tantárgy tanításához szükséges időkeretek, 
 témakörei kapcsolódnak a tanterv fő egységeihez, 
 tartalma alapján meghatározhatók az alapfogalmak, összefüggések, követelmények, 
 differenciálásra, képességfejlesztésre alkalmas, 
 megfelelő nyomdatechnikai eszközökkel készül, amely biztosítja a tartósságot. 
 

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

2.17. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FEL-
ADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA 
 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

lődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 
 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 
 Az első két iskolai év szerepe szerint előkészít az iskolai tanulmányokra.  
 Gyermekre figyelő fokozatossággal vezet át az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az 

iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. 
  Felhasználja és továbbfejleszti az iskolába kerülő gyerek természetes tanulási motiváltsá-

gát, a megismerés és a megértés iránti érdeklődését, nyitottságát.  
 Széles teret enged játék- és mozgásigénynek kielégítéséhez.  
 Kedvező feltételeket teremt a természetes fejlődési, érési folyamatok kiteljesedéséhez. 
 A tanító feltérképezi a tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit.  
 A gyerekek közötti különbségeket természetesként kezeli.  
 Kellő időt enged a tanulási feladatok pszichológiai feltételeinek beéréshez, és személyre 

szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres iskolai pályafutás, valamint az élet-
hosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához, az egységes műveltségbeli alapok 
megszerzéséhez. 

 
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-

mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül 
a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 
 

Folytatódnak a fenti fejlesztési prioritások, de fokozatosan átalakul a tanulás jellege. Egyre 
inkább előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási feladatok, a fej-
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lesztési követelményeknek való megfelelés igénye. A tanítási tartalmak feldolgozásának folya-
mata a kisiskolások nevelésében a tanulók együttműködésére épül, kooperatív technikákkal 
operál. 
 
 A tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire figyelve, differenciált tervezéssel és ta-

nulásirányítással fokozatosan növeli a tanító a terhelést és a teljesítményelvárásokat.  
 A tanulók előmenetelét fejlesztő értékeléssel segíti elő.  
 Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, krea-

tivitást ösztönző feladatokkal fejleszti a kulcskompetenciák összetevőit: az alapvető  ruti-
nokat, képességeket és alapkészségeket, formálja az attitűdöket, közvetíti az elemi ismere-
teket, tanulási és magatartási szokásokat alakít.  

 Megtapasztaltatja az ismeretszerzés korszerű forrásait, azok eszközként való felhasználá-
sának módját, megtanítja és gyakoroltatja az elemi tanulási módszereket és technikákat.  

 A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit rendszerbe szervezi.  
 Aktivizálja a már megszerzett tudást az új tanulási feladatok megoldásához.  
 A tanító egészséges egyensúlyt teremt a nevelési és oktatási feladatok rendszerében.  
 Kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célsze-

rűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az 
önállóságot, megalapozza a reális önértékelést.  

 Mintákat és gyakorlóterepet ad magatartási normák, szabályok elsajátításához, a társas kö-
zösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konf-
liktuskezeléshez.  

 Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 
elősegíti a személyiség fejlődését, érését, a felelős állampolgári magatartás megalapozását.  

 Az esélyteremtés érdekében támogatja az egyéni képességek, a tehetség kibontakozását, 
tervezetten segíti a tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű tanulókat. 

  Kiemelten törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szoká-
sostól eltérő ütemű fejlődéséből adódnak. 

  A feldolgozásra kerülő tanítási tartalmak mennyiségének, nehézségi fokának, a haladás 
tempójának meghatározásában, valamint a tanítási módszerek, eszközök és munkaformák 
alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalban mindenkor a tanulók fejlettségi jellemzői és 
fejlesztési igényei az irányadók. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

nulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartal-
mak megalapozásának folytatása. 
 

A szakasz fejlesztési feladatainak megtervezésekor - igazodva a gyermeki gondolkodás fejlő-
déséhez, az életkori sajátosságokhoz - figyelembe veszi, hogy a 10-12 éves tanulók gondolko-
dása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5-6. évfolyamokon ezért 
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az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a serdülőkor kezdetétől a 7-8. évfo-
lyamon (a fejlesztő szakaszban) viszont előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolko-
dás. 
 

Az iskola az 1-4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5-8. évfolyamokon is különböző érdeklődésű, 
eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gye-
rekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felké-
szíti őket a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, és előkészíti őket a társadalomba 
való beilleszkedésre. Ennek érdekében kiemeli az anyanyelvi kommunikációt, az idegen nyelvi 
kommunikációt, az ezekhez szükséges képességek fejlesztését, valamint a matematikai gondol-
kodás, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás alapképességeit, a komplex információk 
kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat. 
 

Az 5-6. évfolyamon funkciójának megfelelően elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák fejlesztése jellemző, míg a 7-8. évfolyamban az egyre összetettebb tudás-
tartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, bővítése, haté-
konyságának növelése válik hangsúlyossá. 
 
 Továbbfejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 
 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszti a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, em-
pátiáját.  

 Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívá-
nunk hozzájárulni; 

 Rávezet a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékeire. 
 A szocializációs folyamatban az iskola tudatosítja a közösség demokratikus működését és 

néhány általánosan jellemző szabályát.  
 Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a kö-

zösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 
 Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 
 A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti és az épített környezet iránti fele-

lősségre, a mindennapi magatartásra is.  
 Az iskolának kiemelkedő feladata a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tu-

datosítása és az ápolásukra való nevelés. 
 Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a tanulókban a nemzeti azonosságtu-

datot, képviseli az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. 
 Erősíti az Európához tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztet más népek ha-

gyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 
Ugyanakkor figyelmet fordít az emberiség közös problémáinak bemutatására. 

 
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tozó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompe-
tenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, vala-
mint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 
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 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívá-
nunk hozzájárulni, 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figye-
lembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 
bemutatása, 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárá-
nak alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, 
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barát-
ságban, a csoportban. 

 
Mindennapos testnevelés 

 
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvényben 

meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  
 

A megvalósítás módja: 
 Heti 3 kötelező testnevelés órán vesz részt osztálykeretben minden tanuló.  
 A fennmaradó 2 órát a tanulók iskolai sportkörben (tömegsport, egészségmegőrző torna-

foglalkozás, futballedzés, kosárlabdaedzés) való sportolással, iskolánkban zajló néptáncon, 
való részvétellel, illetve versenyszerű sporttevékenység (hivatalosan igazolt) folytatásával 
teljesítik. 

 
 

2.18. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUS-
VÁLASZTÁS SZABÁLYAI 
 

Tanórán kívüli foglalkozások: 
 évfolyamonként szervezzük az igényeknek és a törvényi előírásoknak megfelelően. Minden 

tanévben az éves munkatervben rögzítjük, 
 típusai: 

o egyéni foglalkozás, 
o énekkar, 
o szakkörök, 
o tömegsport, 
o Iskolaotthon 1-4. évfolyamon, 
o Tanulószoba. 

 
Moduláris oktatás, értékelés: 

 A modulok értékelése, minősítése, beszámítása az évfolyam sikeres befejezéséhez. 
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Modulok: 
 Néprajz: 6. évfolyam – önálló tantárgyként, 
 Tánc és dráma: 5. évfolyam – önálló tantárgyként. 
 

Ha a modul tantárgy oktatása önálló tárgyként történik, akkor: 
 Értékelése, minősítése az ötfokozatú osztályzattal történik. 
 A modul tantárgyi követelményei, a továbbhaladás feltételei rögzítettek a tantervekben. 
 A féléves tárgyként oktatott modulok esetében a félévi osztályzat év végi jegyként is szere-

pel. 
 
 

2.19. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS TARTALMA 
 

Hangsúlyosan fejlesztendő kulcskompetenciák: 
1. anyanyelvi kommunikáció 

 szókincs, 
 szóbeli kapcsolattartás, 
 irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése, 
 nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása, 
 kommunikációs helyzetek változatai, 

2. szövegértési-szövegalkotási kompetencia 
 beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása, 
 olvasás, írott szöveg megértése, 
 írás, szövegalkotás, 
 az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék 

3. idegen nyelvi kommunikáció 
 tények, fogalmak, helyzetek és érzések megértése és kommunikálása, 
 hallott és leírt szöveg megértése, 
 idegen nyelvi beszédkészség és íráskészség, 

4. matematikai kompetencia 
 számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása, 
 alapműveletek rutinos végzése, 
 rendező és kombinatív képesség, 
 érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása, 
 a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei, 
 matematikai, információszerzési eszközök hatékony alkalmazása, 
 tájékozódás az időben, 
 tájékozódás a térben, 
 tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, 
 a tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás alapműveletei a ma-

tematikában és a verbális tevékenységekben, 
5. környezettudatosságra nevelés – természettudományi kompetencia 

 fenntartható fejlődés, 
 állampolgári kötelességek, 
 személyes felelősség, 
 fogyasztás és erőforrások, 

6. a hatékony önálló tanulás, a tanulás tanítása 
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 írás, olvasás, számolás, 
 összpontosítás, 
 tanulás céljának mérlegelése, 
 saját tanulási stratégia, 
 közös munka, 
 támogatás kérése, 
 érdeklődés, 
 önállóság, 
 metakognitív kompetenciák, 
 könyvtári és más információforrások, 
 előzetes tudás mozgósítása, 
 csoportos tanulás módszerei, 
 jegyzetelési technikák, 
 forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkal-

mazás, 
7. szociális kompetenciák 

 értékorientáció, 
 egyéni és közösségi érdekek harmóniája, 
 közjó iránti elkötelezettség, 
 érzelmi intelligencia fejlődése, 
 konfliktuskezelés, 
 céltudatos együttműködés, 

8. esztétikai kompetenciák 
 megismerés tudatossága, 
 tartalom és forma közti kapcsolat, 
 érzések, élmények kifejezésre juttatása, 

9. digitális kompetencia 
 az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használata, 
 információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása 

és cseréje, 
 kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 

 
 

2.20. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

Távlati célkitűzések: 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeinek növelése. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai esélykompenzációjának elősegítése, ez-

által a társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 
 A szociális és gazdasági háttér eltéréseiből adódó esélykülönbségek csökkentése az 
 oktatásban; a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minőségé-

nek javítása. 
 Nyitott, kirekesztésektől mentes köznevelési rendszer megteremtése, befogadó intézményi 

környezet kialakítása, melynek célja: minden tanuló képességének maximális kibontakoz-
tatása a személyiségközpontú oktatás-nevelés által. 
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 A társadalmi és kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztése a pedagógiai gya-
korlatban. 

 Az összetartozás, szolidaritás erősítése. 
 

Közvetlen célkitűzések: 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának támogatása. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók más társadalmi csoporthoz tartozó tanulókkal 

való együttnevelése által a mobilitási esély növelése. 
 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő tanulók iskolai mobilitásának, intézmé-

nyünkbe való integrációjának elősegítése. 
 A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása. 

Intézményünk kiemelten kezeli az oktatási esélyegyenlőség érvényesülését, az egyenlő hoz-
záférés biztosításának elvét. 
 

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai és az 
infrastrukturális fejlesztésekre. 
 

Szakmai célok: 
 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, az átlépést biztosító módszertani kultúra bőví-

tése. 
 Diagnosztikai szűrővizsgálat az 1. évfolyamon. 
 Az országos kompetenciamérés eredményeinek helyi hasznosítása: 

o a dokumentáltság és hozzáférhetőség megoldása, 
o az eredmények munkaközösségi és nevelőtestületi szintű feldolgozása. 

 A módszertani, tantárgy-pedagógiai kultúra bővítése – projektoktatás: 
o kooperatív tanulás, 
o tanulásvezetés, 
o a pedagógiai értékelés korszerűsítése, a tanulói teljesítmény „sokcsatornás” értéke-

lése, 
o a lemorzsolódás mértékének csökkentése, 
o a bukási/évismétlési arányok ne növekedjenek, 
o a tanulói mulasztás mértékének csökkentése, 
o a HH/HHH tanulók tanórán kívüli differenciált felzárkóztató foglalkozásokon, a és a 

tanulószobán való részvételének növelése. 
 A továbbtanulás irányainak és arányainak javítása, az érettségit adó iskolatípusokba tör-

ténő jelentkezés mértékének növelése. 
 A tehetséggondozás pedagógiájának, szervezeti kereteinek erősítése:  

o tehetségfejlesztő foglalkozások, 
o szereplési, versenyzési lehetőségek, 
o a motiváció érdekében a városi, megyei, regionális és az országos tanulmányi, sport 

és művészeti versenyeken eredményesen szereplő tanulók elismerése. 
 Táborozási lehetőségek és támogatási rendszer bővítése. 
 Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek erősítése. 
 Az önálló tanulást segítő fejlesztés: 

o az önálló tanulási képességet kialakító programok, 
o a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások, 
o tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek. 

 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése: 
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o tantárgyi képességfejlesztő programok, 
o kommunikációs képességeket fejlesztő programok, 
o komplex művészeti programok. 

 Szociális kompetenciák fejlesztése 
o közösségfejlesztő, közösségépítő programok, 
o mentálhigiénés programok, 
o előítéletek kezelését szolgáló programok. 

 Az esélyegyenlőséget segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek kialakí-
tása: 
o szükség esetén együttműködés civil (pl. tanodai) programmal, 
o művészeti körök és edzések látogatottságának növelése alapítványi támogatással. 

 Az esélyegyenlőséget elősegítő módszertani elemek erősítése: 
o egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, 
o kooperatív tanulásszervezés, 
o projektmódszer, 
o drámapedagógia. 

 Személyi fejlesztési célok: 
o továbbképzések pedagógusok részére, 
o a „fejlesztő pedagógus”- képzés támogatása, 
o a speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása (gyógytestnevelő, logopédus, 
o gyógypedagógus, tehetséggondozó), 
o a tehetséggondozás lehetőségeinek bővítése témában továbbképzéseken való részvé-

tel, 
o a pedagógus továbbképzési beiskolázási tervekben preferált területek, 
o a tanulási nehézségekkel küzdők segítésével foglalkozó képzések támogatása, 
o a módszertani kultúra további bővítése. 

 Tárgyi feltételek terén: 
o akadálymentesítés, 
o udvar felújítása, folyamatos karbantartása, fejlesztése, 
o az elavult taneszközök folyamatos cseréje. 

 A mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében: 
o biztosítani kell az érintett körben az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetést, 
o az aktuális jogszabályi előírások szerint minden érintett tanulónak ingyenesen kell 

biztosítani a tankönyveket. 
 

Erősíteni kell a hátrányos helyzetű szülők tájékoztatását lehetőségeikről, a különböző 
igénybe vehető szolgáltatásokról, ismertetni kell velük az esetleges választásaik lehetséges ki-
menetelét, melyek befolyásolhatják gyermekük további sorsát. 
 

Tájékoztatni kell a szülőket az igénybe vehető szociális kedvezmények lehetőségeiről, az 
igénylés módjáról: 
 Ingyenes tankönyvellátás. 
 Gyermekétkeztetés normatív kedvezményei. 
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
 Iskolakezdési támogatás. 
 Nyári táborozás (pályázatok, szülői támogatás). 
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2.21. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 
 

Az értékelés beszámoltatás és számonkérés helye a tanítás-tanulás folyamatában: 
 rendszeres visszajelzés a tanítási órán, 
 rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából, 
 írásbeli ellenőrzés olyan tananyagrészek feldolgozása után, amelyekkel kapcsolatosan 

alapvető követelmény a számítási, illetve megértési feladatok megoldása, reprodukálása, 
 témazáró feladatlapok megoldása témakörönként, a tananyag feldolgozása és rendszere-

zése után. 
 

Az értékelés és beszámoltatás célja: 
 a tanuló személyiségfejlődésének elősegítése, valós énképének kibontakoztatása a tanári 

értékelés pozitív vagy negatív megerősítési mechanizmusain keresztül. 
 

A részcélok: 
 visszajelzés biztosítása a diák, a szülő és a tanár számára a pedagógiai cél-tevékenység - 

teljesítmény-aktuális viszonyrendszeréről, 
 tanulói reális önismeret és önértékelésének kialakításának segítése, 
 tanulói tudás – teljesítmény minősítése. 
 

Az értékeléssel szemben támasztott követelmények: 
 legyen személyre szóló, pozitív és serkentő hatású, 
 legyen folyamatos, a tanulókat nevelje rendszeres munkára, 
 segítse a hibák rendszeres feltárását és kijavítását, legyen tárgyszerű és segítse a tanulói 

igényesség kialakulását, 
 legyen összhangban a Pedagógiai programban meghatározottakkal. 
 

Az értékelés feladata: 
 a tanulócsoport eredményének viszonyítása az országosan elfogadott értékekhez, 
 következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára, 
 a követelmények teljesítésének szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás témáinak 

kijelölése, 
 a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz, 
 a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése 

érdemjegyekkel. 
 

Az értékelés típusai: 
 Szummatív értékelés- megerősítő visszacsatolás jellegű: 

egy tanítási-tanulási egység végén regisztrálja az eredményeket, a követelmények elsajátí-
tásának szintjét, minősít, informálja a tanulót, szülőt és pedagógust. 

 Formatív értékelés- fejlesztő, szabályozó jellegű: 
a tanuló tanulási folyamatához, annak korrekciójához nyújt segítséget a tanuló, a szülő és 
egyéb a tanuló fejlesztésében résztvevők számára. 

 Diagnasztikai értékelés- prognosztikai, korrekciós jellegű: 
fontos információkat ad a pedagógusnak a helyzetelemzéshez a tanulócsoport és az egyes 
tanuló egyéni tanulási folyamatának tervezéséhez. 
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Az értékelés módja: 
 Szóbeli értékelés: a tanórai nevelés egyik legértékesebb mozzanata a tanítás-tanulási folya-

matában az állandó formatív (szóbeli) értékelés, amely nem minősítés, hanem a tanuló 
egyéni előmenetelének segítő biztatása, illetve a hiányosságok feltárása, amely segíti az ön-
értékelés kialakulását és fejleszti az önismeretet. 

 Írásbeli értékelés: a tanuló írásbeli produktumainak értékelésekor alkalmazott formatív és 
szummatív elemek, akár rövid írásos megjegyzések a pontosabb tájékoztatás érdekében,  
valamint meghatározott problémák megoldására és fejlesztési irányokra vonatkozó javas-
latok. 

 
Osztályozás érdemjeggyel: szummatív jellegű értékelés, amikor a tantervi követelmények el-

sajátításának szintje, a tanuló teljesítménye alapján kategóriákba (1-5 érdemjegyek segítségé-
vel) lesz sorolva. 
 

A tanuló ismereteinek a vizsgának nem minősülő évközi számonkérésekor a sajátos nevelési 
igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében a szak-
értői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató engedélyezi az írásbeli beszámoló szó-
beli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A sajátos 
nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló eseté-
ben biztosítani kell az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát és a 
hosszabb felkészülési időt. 
 

A számonkérés és az azt követő értékelés fókuszában 
 a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, törvé-

nyek ismerete, értelmezése, 
 az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése, 
 az oktatás eredményeként kialakult készségek ellenőrzése áll. 
 

A tanulói teljesítmények értékelésének alapja különböző számonkérési formák elért ered-
mény: 
 az írásbeli számonkérés mellett kiemelt szerepe van a tanulói szóbeli feleleteknek, 
 a teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő munká-

jába folyamatosan beépül, 
 a tanuló tantárgyi teljesítményét és előmenetelét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, ér-

tékeli illetve osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel, 
 tanév közben a tanuló teljesítményét a 4. évfolyam II. félévétől a 8. évfolyam végéig minden 

tantárgy esetében (a szabadon választott tantárgyak esetében is) a pedagógus rendszere-
sen érdemjeggyel (1-5) értékeli. Az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévig a tanulói teljesít-
mény értékelése szöveges értékeléssel történik, 

 érdemjegyet szóbeli feleletre, írásbeli (témazárók, felmérők) vagy gyakorlati munkára pro-
jekt tevékenységre, önálló kiselőadásra, órai munkára, versenyen történő részvételért, ta-
nulói alkotásokért füzetekért, mérési eredményekért, vizsgákért lehet adni. Törekedni kell 
arra, hogy az érdemjegyek adása időarányosan történjék a félév során. 

 
Az érdemjegyek száma egy félévben legalább: 

 heti 1 órás tárgynál: 3 jegy, 
 heti 2 órás tárgynál: 3-4 jegy, 
 heti 3 órás tárgynál: 4-5 jegy, 
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 heti 4 vagy ennél több órás tárgynál legalább 5 jegy. 
 

A tanulók teljesítményének értékelése: a tanulók tantárgyankénti előmenetelét, teljesítmé-
nyét félévkor és tanév végén a tanító-szaktanár minősíti. 
 

A minősítés: 
 1. évfolyam és 2. évfolyam félévkor az alábbi szöveges minősítések egyikével történik: 

o kiválóan teljesített: 
ha a tantervi követelményeket ismeri, érti és a gyakorlatban megbízhatóan, önállóan 
alkalmazni képes, 

o jól teljesített: 
ha tantervi követelményeket ismeri, többnyire a gyakorlatban jól alkalmazza, 

o megfelelően teljesített: 
ha a tantervi követelményeknek tanári segítséggel tesz eleget 

o felzárkóztatásra szorul: 
ha a tantervi minimum- követelményeknek a nevelői támogatással sem képes eleget 
tenni, 

 2. évfolyam év végétől a 8. évfolyam végéig az alábbi osztályzatok egyikével történik: 
o jeles (5): 

ha a tantervi követelményeknek a tanuló eleget tesz. Ismeri, érti és tudja a tananyagot 
és képes alkalmazni. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, 
vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni, 

o jó (4): 
ha a tantervi követelményeknek, kevés, jelentéktelen hibával eleget tesz. Apró bi-
zonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, a definíciókat tudja, 

o közepes (3): 
ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, többször 
szorul nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre). Ismeretei felszínesek. Kevéssé tud 
önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid 
mondatokat mond (párbeszéd alakul ki tanár és tanuló között). 

o elégséges (2): 
ha a tantervi követelményeknek nagy hiányosságokkal tesz csak eleget, de a tovább-
haladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 
válaszokat ad. A fogalmakat nehezen érti meg. 

o elégtelen (1): 
ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem képes eleget tenni. A 
minimumot sem tudja. 

 
Az iskola írásbeli beszámoltatási rendszere: 

 az írásbeli számonkérés, beszámoltatás célja információ nyerése az iskolai követelmény-
rendszernek való tanulói megfelelés pillanatnyi állapotáról a tanuló, a szülő és a pedagógus 
számára egyaránt, 

 a beszámoltatáson alapuló tanári értékelés pozitív vagy negatív megerősítési mechanizmu-
sain keresztül kitüntetett módon segíti a tanulót reális önismerete és önértékelése kibon-
takoztatásában. 
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Az írásbeli beszámoltatás iskolai formái és jellemzői: 
 

Forma Tananyag Előzetes jelzés 

Írásbeli felelet (röpdolgozat) Előző óra/órák anyaga Nincs előzetes jelzés 

Felmérő jellegű témazáró 
(nem osztályozott) 

Tanmenetben egy tartalmi 
egység 

Egy héttel előtte 

Témazáró 
Tanmenetben egy tartalmi 

egység 
Egy héttel előtte 

Év elejei és év végi felmérés Kijelölt anyag (egész évi) Kettő héttel előtte 

Gyűjtőmunka házi dolgozat 
Megbeszélés, kijelölés sze-

rint 
- 

 
Az írásbeli számonkéréssel kapcsolatos egyéb jellemzők: 

 Egyazon tanítási napon lehetőleg egy, kivételes esetben maximum kettő témazáró íratható. 
 Témazáró dolgozat megírása után javítási lehetőség adható, azonban az eredeti dolgozat-

jegy is beírásra kerül a naplóba. 
 A témazáró érdemjegye súlyozható maximálisan kétszeresen, ha a dolgozat megírása előtt 

(annak bejelentésekor) a tanár azt jelzi a tanulónak. 
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanu-

lók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 
(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktár-
gyat tanító –nevelők: 
 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-39 % elégtelen (1) 

40-59% elégséges (2) 

60-74 % közepes (3) 

75-89 % jó (4) 

90-100 % jeles (5) 

 
 

2.22. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADA-
TOK MEGHATÁROZÁSA 
 

Elvek: 
 Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok mennyiségének és formájának meghatározása el-

sődlegesen a konkrét helyzetre és a pedagógiai folyamat egészére tudással rendelkező ta-
nár kompetenciája. 

 A pedagógus a házi feladatok meghatározásakor figyelembe veszi a tanulók életkori sajá-
tosságait, s lehetőség szerint képességeknek megfelelően differenciál. 

 A házi feladat mind szóbeli, mind írásbeli formája adható az osztály (tanulócsoport) egé-
szére érvényesen, és differenciáltan, akár egyénre szabott formátumban is. 
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 Az iskolaotthonos osztályokban hétvégére adható házi feladat 
 Az otthoni felkészüléshez adott feladatokat minden esetben az ellenőrzés valamilyen for-

mája követi. 
 Az otthoni feladatok előírásakor a pedagógus – a lehetőségekhez mérten – figyelembe veszi 

a többi tantárgyra általában jellemző, illetve szokásos otthoni feladatok mennyiségét is.  
 A házi feladat meghatározásánál ugyancsak figyelembe vett tényező a két tanítási óra kö-

zötti időtartam, viszont a közbeeső hétvégét nem illeti semmilyen külön korlátozás. 
 A tanítási szünetekre adott – akár szorgalmi jellegű – otthoni felkészülést igénylő feladtok 

a tanulók elsődleges szüneti tevékenységéhez illeszkednek, így inkább az írásbeliség he-
lyett megfigyelés, olvasás jellegűek. 

 Az esetlegesen előforduló házi feladatok hiányának elbírálása szaktanári kompetencia. 
 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvénye-
sülnek: 
 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

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

 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a ta-
nítási szünetek idejére kapnak házi feladatot, 

 az 5-8. évfolyamon a tanulók tantárgyanként kaphatnak írásbeli és szóbeli házi feladatot, 
 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik 

óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 
feladatot, 

 a házi feladatok adásával a tanulók optimális terhelését kell szabályozni oly módon, hogy 
két tanítási nap között pihenésre és szórakozásra is legyen módja a tanulónak. Fontos fel-
adatunk, hogy a tantárgyanként esetleg jelentősen eltérő feladatokat egységes szempon-
toknak rendelje alá a pedagógiai program. 

 
1-8. osztályig egységesen érvényesüljenek a következő alapelvek: 

 a házi feladat rendszeres ellenőrzése, 
 a kötelességtudat erősítése, 
 a precíz, szép házi feladat készítés igényének kialakítása, 
 a hanyag tanulók munkára szoktatása. 
 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolha-
tunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 
20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-
1,5 óránál. 
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2.23. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI EL-
VEI 
 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, és igény szerint (magasabb osz-
tálylétszám miatt) a magyart és a matematikát, történelmet és biológiát. Célunk ezzel, hogy az 
ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 
tudásának megalapozására. Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. 
 

Kötelezően megszervezendő tanórán kívüli foglalkozások: 
 egésznapos iskolai foglalkozások, 
 tömegsport foglalkozások, 
 differenciált képességfejlesztő foglalkozások, 
 tehetségfejlesztő foglalkozások. 
 

A szabadon szervezhető tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt a tanév 
elején: 
 az anyagi lehetőségek figyelembe vételével, 
 a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, 
 a tanulói leterheltséget mérlegelve, 
 a tanulói (szülői) igények ismeretében (ennek felmérése májusban). 
 

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: 
 iskolaotthon az 1-4. évfolyamon, 
 egésznapos iskola 5-8. évfolyamon, 
 tömegsport és egészségmegőrző torna minden évfolyamon, 
 futball- és kosárlabdasportkör a felső tagozaton, 
 énekkar a 2-4. és 5-8 évfolyamosok számára, 
 sakk és táblajáték szakkör, 
 képzőművészeti alkotókör az 1-4. évfolyamon évfolyamonként, 
 kézműves szakkör az 5-8. évfolyamosok számára, 
 színjátszó és dráma szakkör, 
 hagyományőrző szakkörök, 
 német nyelvi tehetségfejlesztés a 4-8. évfolyamon, 
 matematika tehetségfejlesztés a3., 4. és 8. évfolyamon, 
 magyar tehetségfejlesztés a 8. évfolyamon, 
 differenciált képességfejlesztő foglalkozások különböző tantárgyakból az 1-8. évfolyamon, 
 néptánc. 
 

A tanórán kívüli foglalkozásokra (napközi, tanulószoba, szakkör, önképzőkör, tanfolyam, 
stb.) a diák tanév elején a szülő aláírásával jelentkezhet. A felvett tanulók foglalkozáson való 
részvétele kötelező. A mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű. 
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2.24. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK, EDZETTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ 
SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 
 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését (a továbbiakban: fizikai fittségi mé-
rés): 
 az iskola testnevelés vagy mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa, 
 ha a tanuló testnevelésórán és gyógytestnevelésben egyaránt részt vesz, az iskola testne-

velés vagy mozgásnevelés tantárgyat tanító pedagógusa és a pedagógiai szakszolgálat 
gyógytestnevelést tartó pedagógusa együttműködésben, 

 ha a tanuló kizárólag gyógytestnevelésben vesz részt, a pedagógiai szakszolgálat feladatel-
látása keretében az adott intézményben a gyógytestnevelést ellátó pedagógus, 

 ha a tanuló sem testnevelésórán, sem gyógytestnevelésen nem vesz részt, de valamely 
strukturált mozgásfejlesztésben igen, a mozgásfejlesztést végző pedagógus, 

 ha a tanuló sajátos nevelési igényű, és részt vesz testnevelésórán, illetve gyógytestnevelés-
ben, pedagógus és a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 
tanórai foglalkozását tartó gyógypedagógus, konduktor együttműködésben, 

 ha a tanuló gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben vesz részt testnevelés- vagy 
mozgásnevelés-órán, a testnevelést, illetve mozgásnevelést tanító pedagógus 

végzi el. 
 

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az érin-
tett pedagógusok, továbbá az intézmény vezetője tanévenként elemzi, és meghatározza az adott 
tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából – elsősorban az iskolai test-
nevelés tantárgy, valamint az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tan-
órai foglalkozás, valamint a gyógytestnevelés keretei között – szükséges intézkedéseket. 
 
 

2.25. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI  
 
2.25.1. A jutalmazás értékelésének elvei 
 

A nevelőtestület az intézmény szellemiségéhez és értékrendjéhez igazodó magatartást vár el 
a tanulói jogviszonyban álló diákoktól, - az életkori fejlettségüknek megfelelő módon. Az elvárt 
viselkedési normáknak kell megfelelni az intézményen belül, valamint azon kívül is. Iskolánk 
dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 
 tanulmányait kiemelkedően végzi, 
 kitartóan szorgalmas, 
 példamutató közösségi magatartást tanúsít, 
 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 
 kimagasló sportteljesítményt ér el, 
 jól szervezi és irányítja a közösségi életet, 
 tartós vagy kiváló eredményű közösségi munkát végez, 
 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez. 
 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási di-
cséretét a bizonyítványba is be kell vezetni, a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel 
ellehet ismerni. A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek. Elismerés illeti 
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meg a tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év tanulóját, az év sportolóját, az iskola 
jó hírét öregbítő tanulót. A csoportos dicsérettel rendelkezőket az iskola jutalmazhatja az isko-
lai rendezvények és kirándulások részvételi költségeinek részleges fedezetével. 
 

A dicséret típusai: 
1. Tantárgyi dicséret: 

 az adott tantárgyból kiemelkedő teljesítményért, aktív részvétellel a szaktárgyi ver-
senyen. Értékelés: félévkor és tanév végén, 

2. Szaktanári dicséret: 
 házi versenyek 1., 2., 3. helyezettjei részére, 
 a sportversenyek megyei fordulóján elért 4-8. helyezettjei részére, 
 atlétikai versenyek 7-10. helyezettjei részére, 
 a szaktanár ötössel jutalmazhatja a versenyeken való teljesítményt. 
 értékelés: folyamatos, 

3. Osztályfőnöki dicséret: 
 jó közösségi munkáért, 
 50 db ötösért (január 31-ig), 
 rendszeres, jó énekkari szereplésért, 
 alsó tagozatban a házi versenyeken elért 1., 2., 3. helyezettjeinek, 
 a hulladékgyűjtésen való aktív részvételért, 
 értékelés: folyamatos, 

4. Tagintézmény-vezetői dicséret: 
 városi versenyek 2-3. helyezettjei, 
 atlétikai versenyek 4-6. helyezettjei, 
 megyei sportversenyek 2-3. helyezettjei, 
 körzeti, megyei, országos versenyek helyezettjei a szaktanár döntése alapján, 
 értékelés: folyamatos, 

5. Igazgatói dicséret: 
 100 db ötösért (május 31-ig), 
 hitéletben való aktív részvételért, 
 a városi versenyek 1. helyezettjei, 
 megyei sportversenyek 1. helyezettjei, 
 atlétikai versenyek 1., 2., 3. helyezettjei, 
 körzeti, megyei, országos versenyek helyezettjei a szaktanár döntése alapján, 
 értékelés: folyamatos, 

6. Nevelőtestületi dicséret: 
 kiemelkedő szorgalomért, kiemelkedő magatartásért, kiváló tanulmányi eredmé-

nyért, 
 kiemelkedő magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, 
 „Jó tanuló – jó sportoló”, 
 „Az év tanulója”, 
 Év hangja, hangocskája, 
 tanulmányi ösztöndíjak, 
 értékelés: tanév végén. 
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2.25.2. A fegyelmezés iskolai elvei 
 

Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazo-
latlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesí-
tendő. Az írásos fegyelmi intézkedések a következők: 
 tanítói, tanári, nevelői intés, 
 osztályfőnöki intés, 
 tagintézmény vezetői és igazgatói intés, 
 

A fegyelmi intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is beírják. Az igaz-
gatóhelyettesi és az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi. 
 

Fegyelmi büntetések: 
 az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal- fegyelmi büntetésben részesítendő, 
 a fegyelmi büntetések a következők: 

o megrovás, szigorú megrovás, 
o kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 
o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába. 

 
Figyelmeztetés formái: 

 Szóbeli figyelmeztetés, 
 Írásbeli figyelmeztetés, 
 Osztályfőnöki írásbeli: figyelmeztetés, intő, rovó, 
 Tagintézmény vezetői figyelmeztetés, intő, rovó, 
 Igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó, 
 A fegyelmi fokozatok betartásától súlyos esetekben el lehet térni. 
 
 

2.26. A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI EL-
VEI 
 
2.26.1. A magatartás értékelésének elvei 
 

Magatartás minősítésének szempontjai:  
 Fegyelmezettség, szabálytisztelet, 
 Viselkedéskultúra, hangnem …, 
 Hatás a közösségre, társas emberi kapcsolatok, 
 Házirend betartása, 
 Felelősségérzet. 
 

A magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályozására az osztályfőnök tesz javaslatot, és 
a nevelőtestület dönt az osztályozó értekezleten. 
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Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. 
Aktivitás, példa-

mutatás 
igen jó, nagy-

fokú 
jó közepes 

gyenge, nega-
tív, vagy rom-

boló 

2. 

A közösségi célok-
kal azonosul? A 

közösség érdekeit 
figyelembe veszi? 

igen ellene nem vét ingadozó szemben áll 

3. 
A munkában való 

részvételben: 

élen jár, aktív. 
kezdemé-

nyező 

aktívan részt 
vesz 

alkalmanként 
vesz részt 

érdektelen 

4. 
Hatása a közös-

ségre 
pozitív, segítő-

kész 
pozitív semleges negatív 

5. Társaival törődik? 
önzetlen, segí-

tőkész 
segítőkész ingadozó 

közömbös, 
durva 

6. 
A Házirend betar-

tása 
betartja, arra 

ösztönöz 
betartja gyakran vét 

sokat vét el-
lene 

7. 
Viselkedés, hang-

nem 
kifogástalan 

néha kívánni-
való hagy 
maga után 

udvariatlan, 
kifogásolható 

durva, go-
romba, nyegle 

8. 
Felelősségérzet, 
fegyelmezettség 

nagyfokú megfelelő ingadozó gyenge 

 
2.26.2. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 
 

Szorgalom minősítésének szempontjai: 
 Tanulmányi munka, 
 Munkavégzés, 
 Kötelességtudat, 
 Tanórán kívüli információk felhasználása, többletmunka. 
 

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

1. 
Tanulmányi mun-

kája: 

igényes, céltu-
datosan tö-

rekvő 

figyelmes, tö-
rekvő 

ingadozó hanyag, lassító 

2. Munkavégzése: 
kitartó, pon-
tos, megbíz-

ható 
rendszeres rendszertelen 

megbízhatat-
lan, gondatlan 

3. 
Önálló munkavég-

zés: 
mindent elvé-

gez, önálló 
ösztönzésre 

dolgozik 
önállótlan 

feladatait nem 
végzi el 

4. 
Többféle feladatot 

vállal? 
igen keveset ritkán nem 

5. 
Munkabeosztás, 

önellenőrzés 
igen jó jó közepes 

gyenge vagy 
nincs 
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Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

6. 
Tanórán kívüli in-
formációk felhasz-

nálása 

igen sokszor, 
rendszeresen 

érdeklődő 

előfordul, ösz-
tönzésre dol-

gozik 
ritkán 

egyáltalán 
nem 
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III. 
Helyi tanterv -  

Autista osztályok
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2.27. BEVEZETÉS 
 

A tanterv tartalmában, szerkezetében alkalmazkodik az autizmussal élő tanulók fogyatékos-
ságából eredő speciális szükségleteihez. A tantervünk alapjait az Autizmus Kutatócsoport által 
kidolgozott tanterv adta. Kidolgozáskor a NAT követelményrendszerére, és a sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveire támaszkodtunk. Az autisztikus állapo-
tok lényege a szociális, kommunikációs és speciális kognitív képességek minőségi károsodása, 
mely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.  Az autisztikus tanulóra legjellemzőbb 
a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás te-
rületén tapasztalható kognitív deficit, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az 
egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil és a következményes sztereotip viselkedés, ér-
deklődés, aktivitás. A deficitek, okozta elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen sú-
lyostól a jól kompenzált állapotban csaknem tünetmentesig változhatnak, és az élet különböző 
szakaszaiban különböző formában jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, körül-
mények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. Az autisztikus szindrómák gyakran társul-
nak egyéb problémákkal, melyek a következőképpen csoportosíthatók:  
 értelmi fogyatékosság, mint a leggyakrabban társuló fejlődési zavar 
 beszéd-, érzékszervi-, mozgás-, egyéb fogyatékosság, fejlődési zavar 
 viselkedésproblémák, pl. agresszió, autoagresszió. 
 

A tanterv kialakításakor figyelembe kell venni azokat a speciális szükségleteket, amelyek 
minden érintettnél jelen vannak, valamint a családok igényeit. A helyi tantervek elkészítéséhez 
szükséges a helyi igényeket felmérni. A tanterv alapján egyéni fejlesztési programot kell készí-
teni, amely a tanuló életkora mellett figyelembe veszi az autizmusa súlyosságát, a mentális ko-
rát, egyenetlen képességprofilját. 
 

Az, hogy a tantervben foglaltak milyen keretek között valósulnak meg, számos tényezőtől 
függ. Meghatározó ebből a szempontból, hogy a tanulók milyen képességekkel rendelkeznek. 
Ez a tanterv elsősorban a speciális autista csoportokban, intézményegységünkben tanulók szá-
mára készült.  Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó elvek és módszerek, fejlesztő progra-
mok felhasználhatók a társuló fogyatékosságuknak megfelelően beiskolázott tanulóknál.  
 
 

2.28. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV 
 

Választott kerettanterv az autizmussal élő  tanulók szakértői véleménye alapján a „51/2012. 
(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet”, „Kerettanterv 
az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára” és a „Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fo-
gyatékos tanulók számára” című kerettantervek autizmus-specifikus adaptációja, figyelembe 
véve a 32/2012 EMMI rendelet „A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve” SNI 
8. fejezetét (Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei).  
 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret ki-
lencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettan-
terve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagó-
gusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal 
tölthet meg. 
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Az alkalmazott kerettantervekre épülő óraterveket jelen Szakmai program 6. számú mellék-
lete tartalmazza. 
 

Az alkalmazott kerettantervekre épülő tantárgyi helyi tanterveket jelen Szakmai program 7. 
számú melléklete tartalmazza. 
 

A pedagógiai célú habilitációra való törekvés beépül valamennyi tantárgy tananyagába és 
átszövi az egész napos pedagógiai tevékenységet. 
 

Az autizmussal élő gyermekek típusos nehézségei és az ezekből fakadó sajátos oktatási-ne-
velési feladatok szükségessé teszik azonban, hogy a habilitáció önálló fejlesztő programokban 
is megjelenjen  
 műhelymunka, 
 zenei interakció, 
 szociális viselkedés fejlesztése, 
 kognitív fejlesztés, 
 kommunikációs képességek fejlesztése, 
 motoros képességek, 
 személyiségfejlesztési eljárások. 
 
Pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások autizmussal élő tanulásban 

akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók számára 
 

Fejlesztési területek, foglal-
kozások 

Évfolyam/Óraszám Heti 
óra-

szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Műhelymunka 
Szövés, agyagozás, batikolás, 
varrás, manuális tevékenysé-
gek, festés, színezés, montázs 

1 1 1 2 2 2 2 2  

Zenei interakció 2 2 2 2 2 2 2 2  
Szociális viselkedés fejlesz-
tése 
Babzsák 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Kognitív fejlesztés 
Szenzoros ingerfeldolgozás (ba-
zális stimuláció), pszichikus 
funkciók (érzékelés, észlelés, fi-
gyelem, emlékezet, gondolko-
dás), tájékozódási képesség 
(időbeli, térbeli), orientációs ké-
pesség 

1 1 1 1 1 1 2 2  

Kommunikációs képességek 
fejlesztése 
Verbális fejlesztés: beszédértés, 
beszédészlelés, beszédindítás, 

2 2 2 2 2 2 2 2  
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artikulációs gyakorlatok, be-
szédszervek ügyesítése, szó-
kincs, kifejezőkészség, …, non-
verbális fejlesztés: jelek, pikto-
gramok 
Motoros képességek fejlesz-
tése 
Mozgáskoordináció, szem-kéz 
koordináció, finommozgások, 
testtudat, testséma 

2 2 2 2 2 2 2 2  

Személyiség-fejlesztési ké-
pességek fejlesztése 
Énkép, én-tudat, önértékelés, 
önkifejezés, együttműködés, al-
kalmazkodás, szabálytudat, nor-
makövetés, konfliktuskezelés. 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Összesen 10 10 10 11 11 11 12 12  

 
A habilitációs órák évfolyamonkénti megoszlása: a pedagógusok a tanév során a csopor-

tok rendelkezésére álló azonos habilitációs órakeretet a szükségletektől függően az egyes gyer-
mekek, illetve a tanítási hetek között osztják meg. 
 
 

2.29. AZ AUTISTA TANULÓK FEJLESZTÉSÉNEK PEDAGÓGIAI SZAKASZAI 
 

Az autista tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése, és a 
rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Az iskolai fejlesztés pedagógiai 
szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg a NAT-ban és a kerettantervekben rögzített 
pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi tantervünkben és egyéni fej-
lesztési tervekben határozzuk meg a gyermekek egyéni szükségleteinek, fejleszthetőségeinek 
megfelelően. A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egy-
másra épülő szakaszok időtartama előre nem határozható meg. 
 

2.29.1. Első szakasz 
 

Célja az elemi adaptív viselkedés kialakítása: 
 Szociális/kommunikációs készségek célzott fejlesztése.  
 Az autizmusból és a társuló funkcionális akadályozottságokból eredő fejlődési elmaradá-

sok lehetséges célirányos kompenzálása. 
 A sztereotip, inadekvát viselkedés kialakulásának megelőzése, illetve korrigálása.  
 Fogyatékosság specifikus környezet, eszközök és módszerek alkalmazása. 
 

Fejlesztési területek: 
a) Kommunikáció/szociális viselkedés: 

 Beszéd előtti (preverbális) csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása.  
 Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 
 Beszéd vagy alternatív kommunikáció használatának tanítása. 
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 Spontán és tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 
 Augmentatív kommunikációs eszközök (nem kizárva például az olvasást) használatá-

nak tanítása napi rutinokban.  
b) Fejlődési funkció-elmaradások, önkiszolgálás:  

 Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés).  
c) Kognitív fejlesztés:  

 Elemi ismeretek, fogalmak. 
 Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása.  
 Szociális kognitív készségek fejlesztése. 
 Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati 

és munkaeszközök célszerű alkalmazása).  
 Általánosítás képességének fejlesztése.  
 Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 
 Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata.  
 Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben.  

d) Viselkedésproblémák kezelése: 
 Viselkedésproblémák megelőzése. 
 Alternatív viselkedések kialakítása. 
 Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

 
2.29.2. Második szakasz 
 

Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb 
részvétel iskolai, otthoni és iskolán kívüli környezetben. 
 

Fejlesztési területek: 
(az előző szakasz fejlesztési területei bővülnek az alábbiakkal) 
a) Képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével. 
b) Szociális/kognitív/kommunikációs fejlesztés. 
c) Önellátás körének bővítése. 
d) Házimunka. 
e) Munkára, tanulásra nevelés megalapozása. 
 

2.29.3. Harmadik szakasz 
 

Cél a felnőttkorban egyénileg elérhető maximális szintű adaptáció, önállóság és munkavégző 
képesség megalapozása. 
 

Fejlesztési területek (az előző szakasz fejlesztési területei bővülnek az alábbiakkal): 
a) Képességek szinten tartása, fejlesztése. 
b) Tantárgyi ismeretek. 
c) Önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció.  
 

A harmadik szakaszban a NAT minimális követelményei rugalmasan egyéni eltérésekkel al-
kalmazhatók. Ezekre szükség esetén hosszabb időt kell fordítani, az osztályfokok elkülönítésé-
nél törekszünk a minél homogénebb csoportok kialakítására. A tananyagot az egyéni szükség-
letek szerint mennyiségileg és minőségileg módosítjuk és redukáljuk. A tananyag elsajátításá-
hoz minden esetben speciális eszközök és módszerek szükségesek. 
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2.29.4. Az első, második szakasz kiemelt fejlesztési feladatai 
 

Az alább ismertetésre kerülő fejlesztési területeket és az alkalmazott módszereket nem lehet 
élesen különválasztani, mivel a pszichés funkciók sem egymástól elszigetelten léteznek. A mód-
szerek lényege, hogy látványba és cselekvésbe ágyazottak. A megismerési folyamatokat előse-
gítő és a gyakorlást irányító eljárások szorosan összefonódnak. A jelenségeket, dolgokat cse-
lekvő szituációkban mutatjuk meg, ahol fontos, hogy szerepeljenek valóságos tárgyak. A fejlesz-
tés folyamatába minden érzékszervet bekapcsolunk. 
 

A tanulási folyamat együttműködés, együtt cselekvés. A konkrét tények elemzése és az íté-
letalkotás a pedagógus és a gyermek közös tevékenysége. 
 

Kommunikáció 

 
 A kommunikáció fejlesztésének kiindulópontját a gyermek szükségleteinek kielégítése 

szolgáltatja. Ennek eszközei az érintések, mozdulatok, és hangok, amelyeket a gyermek ön-
magától kínál, vagy amelyekre reagál.  

 A testséma kialakításával és a manipuláció fejlesztésével elérhetjük, hogy a gyermek kü-
lönbséget tegyen önmaga és a külvilág, illetve más személyek között. Ezáltal megélheti, 
hogy más emberekkel a dolgokról kommunikálni lehet.  

 A fejlesztés célja, hogy felkeltsük az autista gyermek kommunikációs igényét és gazdagít-
suk a kommunikáció eszköztárát.  

 A gyermekek többsége non-verbálisan vagy echoláliával jelzi, hogy szeretne valamit, de 
erős szükségleti állapotban emocionálisan telített helyzetekben adekvát verbális megnyil-
vánulásra is képesek lehetnek. A felnőtt megtanulja értelmezni a gyermek jelzéseit, azokat 
megnevezi, s megpróbálja a gyermeket is rábírni erre.  

 A kommunikáció, kooperáció fejlesztésének első síkja az együttmozgás, mozgatás. Jól alkal-
mazhatók még a simogató, hintáztató játékok, ujj-tenyérjátékok, magyar népi játékok. 

 A fejlesztő munkában fontos az utánzásra késztetés, amihez felhasználható az autista gyer-
mek echoláliára, echopraxiára való hajlama. 

 A beszédfejlesztés elsődleges célja az, hogy a gyermek legfontosabb kommunikáció csator-
nája a beszéd legyen, továbbá az „én” használat kialakítása. Ebben a folyamatban a követ-
kező eljárások kapnak szerepet:  
o A beszéd kialakítása kontaktusfejlesztő gyakorlatokkal kezdődik (simogató, hintáz-

tató játékok, rövid mondókák): 
o Beszédmozgást elősegítő gyakorlatok (játékos nyelv és ajakgyakorlatok, mimikai iz-

mok erősítése) 
o Hangdifferenciálás, játékos hangképzések 
o Ritmusfejlesztő gyakorlatok (egyenletes lüktetés, gyors, lassú tempóhoz való alkal-

mazkodás) 
o Gagyogási gyakorlatok 
o Beszéddel kísért cselekvések (adogatós játékok, labdagurítás). 
o Beszédmegértés, (szintén testi kontaktust igénylő játékokhoz kötődik, pl: ugyanah-

hoz a szituációhoz mindig ugyanaz a dal kapcsolódik, vagy cselekvéseknél is fontos az 
állandó tárgy-szó kapcsolat)  

o Passzív szókincs fejlesztése. Kedvenc tárgyainak megnevezésével kezdjük, a tárgyak 
megnevezése után képekkel ismerkedik (tárgy-kép kapcsolat kialakítása) 
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o Szintagmák létrehozása 
o Mondatok alkotása 

 A kommunikáció fejlesztésének következő síkja a környezet verbális és nem verbális köz-
léseinek percipiálása és értelmezése. Ezek után azt próbáljuk elérni, hogy a gyermek adek-
vátan reagáljon a kommunikációs kezdeményezésekre kétszemélyes helyzetekben később 
bonyolultabb társas szituációkban. 

 
Önkiszolgálás 

 
A fejlesztés célja, hogy a gyermek képes legyen minimális segítséggel, vagy segítség nélkül 

gondoskodni személyi higiénéjéről, önállóan táplálkozni, üríteni, öltözködni, valamint az auto-
erotikus tevékenység, szexuális gátlástalanság, manifesztációinak, szocializált keretek közé 
szorítása. A fejlesztés nem önálló órák keretében folyik, hanem napirendbe ágyazottan, apró 
mozzanatokra bontva történik. Fontos, hogy a cselekvési sorrend mindig ugyanaz legyen, be-
széddel kísérjük a tevékenységet (a cselekvések megnevezése).  
 

Táplálkozás 

 
 Az étkezések időbeni korlátok közé szorítása, késleltetés kialakítása 
 Többféle étel elfogadása 
 Táplálkozási bizarrériák lehetőség szerinti csökkentése 
 A szociális normákhoz közelítő, vagy azoknak megfelelő étkezési szokások kialakítása (evő-

eszközök adekvát használata, asztal mellett történő étkezés stb.) 
 

Szobatisztaság 

 
 A gátlástalan ürítés korlátozása, késleltetés kialakítása (közterületek, nyilvános helyek, 

szobák helyett mellékhelyiségek használata) 
 Ürítés utáni toilette papír használata, kézmosás kondicionálása. 
 Az ürítési bizarrériák lehetőség szerinti csökkentése 
 

Személyi higiéné 

 
 Megtanítani a gyermeket a víz, szappan, törölköző rendeltetésszerű használatára 
 Kialakítani a kézmosás szokását olyan tevékenységek előtt és után, amelyeknél szükséges. 
 Fürdés, zuhanyozás elfogadtatása, együttműködés kialakítása tisztálkodáskor 
 Lehetőség szerint önálló tisztálkodásra szoktatás 
 Kialakítani a ruházat tisztasága, óvásának szokását 
 Rábírni a gyermeket, hogy orrát kifújja, nyálát lenyelje (zsebkendő, papír zsebkendő hasz-

nálata) 
 

Öltözködés 

 
 Elérni, hogy a gyermek ruhaneműt viseljen (egyes autista gyermekek rosszul tűrik a ruhá-

zatot) 
 Ha szükséges, új ruhadarabok elfogadtatása (gyakran ragaszkodnak bizonyos régi ruhada-

rabok azonosságához) 
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 Rávenni a gyermeket az öltözködésben való együttműködésre 
 Elérni, hogy amennyire lehetséges, önállóan öltözködjön. 
 

Szenzomotoros készségek fejlesztése 

 
A szenzomotoros készségek sérülése gyakran megjelenik az autizmusban: a problémák rész-

ben a társult fogyatékosságok következményeként jelennek meg, részben az autizmus részje-
lenségeként. A szenzomotoros készségek fejlesztése minden tantárgyban megjelenik és külö-
nösen nagy szerepet, kap az Életvitel, Gyakorlati ismeretek és a Mozgás tantárgyakban, vala-
mint a „Tér- idő szervezése” fejlesztési területeiben. 
 

Az autisták mozgásfejlődése általában nem követi a normális fejlődésmenetet. Nagymozgá-
suk gyakran összerendezetlenek, darabosak, merev sztereotípiák uralják. 
 

A fejlesztés célja az egészséges mozgásfejlődés menetét követve a nagymozgások harmóniá-
jának kialakítása, mozgásos sztereotípiák, bizarrériák enyhítése. 
 

A legfontosabb fejlesztési feladatok 

 
(1) A testtudat, testséma 

 A test részeinek megnevezése utánzás alapján.  
 Testrészek megérintése szóbeli utasítás alapján.  
 Csukott szemmel végrehajtott gyakorlatok. 

 
(2) A nagymozgások 

 A fejlesztés feladata az alapmozgások harmóniájának kialakítása 
 Az egész test együttmozgásának- a teljes testtömeg helyváltoztatásának gyakorlatai. 
 Egyensúlyfejlesztés 
  Az izomtónus szabályozása 
 Tartásjavítás 
 Alapmozgások kialakítása, fejlesztése. 

 
(3) Térérzékelés, a téri orientáció 

 Viszonyítás a saját test helyzetéhez. 
 Kapcsolat a térrel (távolságok a térben, a tér nagyságának megismerése) 
 Kapcsolat a társakkal. (térbeli viszonyok kialakítása szóbeli utasításra) 
 Elvonatkoztatás (függetlenedés) önmaguk térbeli helyzetétől. 

 
(4) A figyelem, a gondolkodás és az emlékezet 

 Mozgásos utánzás, együttmozgás eltérő testhelyzetekben. 
 Összehasonlítás és megkülönböztetés (saját testen, a társak testhelyzetének, mozdu-

latainak összehasonlítása, a mozdulatkülönbségek felismerése) 
 Mozdulatmemória: játékos gyakorlatok a mozgásos emlékezet fejlesztésére 
 Alapmozgások, különböző kifejező mozdulatok utánzása. 
 Testhelyzetek, egyszerű mozdulatok. 
 A hosszú távú emlékezet fejlesztését célzó gyakorlatok. 
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(5) A mozgás időbelisége, ritmikája  
 Hangadás és ritmizálás mozgással.  
 Járás, futás egyszerű mozgássor ciklikus ismétlése. 
 A mozgás, mozdulat folyamatossága. 
 Kombinált ritmikai gyakorlatok. 
 Módszerek: 

o passzív mozgatás, együtt mozgás, játékos utánzó gyakorlatok, mozgásos gyakor-
latok tornaszerekkel, mozgásos játékok, népi játékok, úszás, lovaglás.  

 
(6) Finommotorika fejlesztése: 

 A fejlesztés célja a manipuláció és a szem-kéz koordináció javítása. 
 A kéz és az ujjak ügyesítése, mozgékonyságuk fokozása. 
 Célirányos kézmozgások kialakítása., fejlesztése. 
 Az ujjak tapintásérzék fejlesztésének szabályozása. 
 A kéz izomerejének szabályozása. 
 A csukló és az ujjak laza mozgatása. 
 Oppozíció kialakítása. 
 Látás-, tapintás-, és mozgásérzet együttes szabályozása. 
 A dominancia kialakulásának segítése. 
 Figyelem, emlékezet, ügyesség fejlesztése. 
 Módszerek: 

o apró tárgyak válogatása, ki-bepakolása, fűzés, üreges tárgyak egymásba illesz-
tése, csavarás, tekerés, csipegetés, tépés, festés, agyagozás, ragasztás, vágás ol-
lóval stb. 

 
(7) Kognitív készségek fejlesztése 

 Az autizmussal élő gyermekek közel 75%-a valamilyen szintű értelmi sérülésben is 
szenved. Az autizmus-specifikus fejlesztési célok mellett tehát az értelmi szintnek, il-
letve az egyenetlen képesség-struktúrának megfelelő kognitív fejlesztési célok is sze-
repet kapnak az oktatás és nevelés során. A következőkben azon sérült kognitív kész-
ségekkel foglalkozunk, amelyek autizmus specifikusak, illetve gyakran jelennek meg 
járulékos problémaként. 

 Az autizmussal élő gyermekek kognitív stílusát a rugalmas gondolkodás, valamint az 
információk jelentés-teli egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jel-
lemzi. Jellegzetes nehézségek tapasztalhatóak az általánosításban, a szimbólumok ke-
zelésében és a belső forgatókönyvek kialakításának és alkalmazásának területén. 
Részben e problémák következménye a sérülések triásza az autizmusban, azaz a jel-
legzetes viselkedéses kép. Így természetesen a kognitív fejlesztési célok erőteljesen 
befolyásolják a szociális és kommunikációs terület fejlesztését is. 

 Jelentésteli információk kiemelésének elősegítése:  
o a figyelem irányuljon a környezet lényeges ingereire 
o lényegkiemelés képességének elősegítése 
o A figyelem terjedelmének bővítése, időtartamának növelése. 
o Cselekvések tervezésének, kivitelezésének tanítása. 
o Alternatív problémamegoldó stratégiák tanítása lehetőleg abban a kontextus-

ban, ahol azt alkalmazni kell.  
o A megtanult készségek általánosítása, alkalmaztatása a lehető legtöbb termé-

szetes élethelyzetben. 
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o Elvont fogalmak, összefüggések (pl. idői, ok-okozati relációk) megértésének elő-
segítése. 

 Az autista gyermeknél a kognitív fogyatékosság ott is nyilvánvaló, ahol a kognitív mű-
ködések általános szintje magas. A fogyatékosság természete olyan, hogy a gyerme-
kek nem követik a szokásos fejlődésmenetet, és még a legsúlyosabban fogyatékos 
gyerekek esetében is találhatók olyan képességszigetek, amelyekben általános intel-
ligencia szintje felett teljesít. 

 Ez azonban nem a normális értelmi fejlődés jelzése, hanem a fogyatékosság eredmé-
nye. Ennek tükrében a fejlesztés célja, hogy a gyermek olyan praktikus és elméleti 
ismeretek, készségek birtokába jusson, amelyek hozzásegíthetik a környezethez való 
adekvátabb alkalmazkodáshoz. A kognitív funkciók fejlesztésének módszereit a gyer-
mek aktuális állapota, érdeklődése, különösen preferált tevékenységformája hatá-
rozza meg. Óvatos variálással bővíthető a fejlesztés eszköztára. 

 
(8) Szociális készségek fejlesztése 

 Az autisták szabadidejének strukturálása terápiás célú, mivel az üresjáratokat meg-
szokott sztereotípiákkal, bizarr viselkedésükkel töltik ki, autisztikus magányukba vo-
nulnak vissza. Korlátozott verbális kommunikációjuk miatt a különböző kreatív, ma-
nuális tevékenységek nagy hangsúlyt kapnak egész életen áttartó fejlesztésükben, 
pszichés kondíciójuk stabilizálásában. 

 Kreatív foglalkozások: festés, ábrázolás, agyagozás, korongozás, gyöngyfűzés, varrás, 
szövés, konyhai foglalkozások. 

 A természeti, tárgyi és szociális környezetben való tájékozódást és alkalmazkodást 
elősegítő szabadidős programok: erdei séta, állatkerti látogatás, táborozások, vidám-
park, kiállítás, koncert, bábszínház, piac, üzletek, cukrászda, játszótér látogatás, uta-
zás tömegközlekedési eszközökön, ünnepi előkészületek és ünnepek megtartása, stb. 

 
 

2.30. A HARMADIK SZAKASZ KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATAI 
 

A NAT alkalmazása 

 
A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a sérü-

lés típusának megfelelő adaptációval. A NAT szakaszaihoz rendelt fejlesztési feladatok eléré-
sére szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani. A kerettantervek adaptálása szem-
pontjából az autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket kell figyelembe 
venni. Az egyes műveltségi területekre vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervünkben és 
az egyéni fejlesztési tervekben rögzítjük. A tananyag elsajátításához speciális módszereket és 
eszközöket alkalmazunk. 
  



Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 
 

 

Szakmai program, 2. fejezet: Általános iskola Autista osztályok Pedagógiai programja 127. oldal 

Énkép, önismeret 

 
 Az autisztikus tanulók fejlesztésében hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a saját 

viselkedés kontrolljának, a kooperációnak a szociális normáknak direkt tanítása, mivel 
azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk.  

 A sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási 
környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakítá-
sában. 

 
Hon- és népismeret 

 
 Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal 

való harmonikus kapcsolat.  
 Az autista tanulók elsősorban saját, közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális ér-

deklődési körüknek megfelelően ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. Ezen a terü-
leten rendkívül nagy egyéni különbségekre számíthatunk. A történelmi időszemléletet, 
képzelőerőt, valamint elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tar-
talmak elsajátítása általában nehézséget jelent. 

 
Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra 

 
 Az autista tanulók számár közvetlen, látható, megtapasztalható élmények, (pl. művészi al-

kotások, ismeretterjesztő filmek) segítségével nyújthatunk ismereteket e téren. 
 A sajátos érdeklődési körök (pl. térképek, közlekedési eszközök, különféle adatok, tények 

gyűjtése) számos tanulót közelebb visznek a terület ismeretanyagához. 
 

Környezeti nevelés 

 
 A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül el-

képzelhetetlen.  
 A fejlesztés a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos tapasztalatokon alapul. 
 Elsődleges a helyes szokásrend és a személyes biztonságra való törekvés kialakítása. 
 

Információs és kommunikációs kultúra 

 
 Elsődleges cél a kölcsönös, hatékony, közérthető kommunikáció kialakítása. Az információ-

szerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben nagy szerepet kapnak a vi-
zuális eszközrendszerek.  

 Az informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő. 
 

Tanulás 

 
 Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és kommunikáció sérülésével jár 

együtt. A tanulás folyamatában az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vi-
zuális információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését.  

 Az állandósághoz való ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek 
ismerete kulcsfontosságú a tanulás szempontjából. 
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Testi és lelki egészség 

 
 A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása 

elsődleges fontosságú. A helyes szokásrend kialakításakor alapozhatunk a tanulók merev, 
szabálytartó viselkedésére.  

 A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget 
kell nyújtania az iskolának. 

 A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése kiküszöbölheti a gyógyszeres ke-
zelést, ami fontos az egészségmegőrzés szempontjából. 

 
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 
Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság megteremtése minden esetben kiemelke-

dően fontos. Ennek szintje nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a munkaké-
pességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés színvonalát is 
figyelembe kell venni. Fontos cél, hogy a tanuló lehetőség szerint a speciális érdeklődési köré-
hez kapcsolódó szakmát választhasson. 
 
 

2.31. A TANÓRAI TEVÉKENYSÉGEK 
 
 A tanulási-tanítási folyamat alapformája: kiscsoportos és egyéni fejlesztés. 
 A foglalkozások időtartalma rugalmas, a gyermek aktuális állapotától, terhelhetőségétől, 

kooperációs készségétől függ. 
 A foglalkozások tartalmát a gyermek mentális szintje, aktuális állapota, feladatba való be-

vonhatósága határozza meg.  
 A pedagógus tevékenysége a kooperáció, kommunikáció, önállóság, szenzo-motorium, já-

ték, szabadidős tevékenység, és kognitív funkciók fejlesztésére irányul.  
 Oktatható gyermekeknél a második szakaszban is alapvető és elsődleges a szociális képes-

ségek fejlesztése. 
 Az elsajátítandó tananyag oktatása a NAT által meghatározott tantárgyak szerint folyik, iga-

zodva a gyermek aktuális állapotához, tanulási sajátosságaihoz, tempójához, egyéniségé-
hez. 

 Előfordulhat, hogy a gyermek állapota romlik, nem oktatható. Ebben az esetben az oktatás 
alól átmenetileg mentesül, a fejlesztést az adott állapotnak megfelelően alacsonyabb szin-
ten kell folytatni.  

 Az autizmus lényegéhez tartozik az értelmi és szociális fogyatékosság, ezért nehezen, vagy 
nem érthetők számukra azok a dolgok, melyek megértéséhez magasabb szintű absztrakció 
szükséges. Így előfordulhat, hogy különböző tárgyak alól felmentés szükséges.  

 Mivel e gyermekcsoport összetétele rendkívül heterogén ezt a pedagógiai helyzetet a gyer-
mekek képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programokkal, differenciált csoportszer-
vezési eljárásokkal, és pedagógiai többletszolgáltatásokkal tudjuk optimálisan kezelni. 
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2.32. A TANKÖNYVEK, SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK 
ELVEI 
 

A tanulók számára a speciális szükségleteknek megfelelően egyénre szabottan kell megvá-
lasztani a tankönyveket és a taneszközöket. A többségi és az akadályozott tanulók számára ké-
szült taneszközök, tankönyvek egyaránt felhasználhatók. 
 

A tankönyvek, munkafüzetek, egyéb segédletek legyenek konkrét tartalmúak, jól variálha-
tók, áttekinthetők, tartalmazzanak minél több valósághű képet. Szükségessé válhat, hogy a pe-
dagógusok saját kezűleg készítsék el a taneszközöket. Az egyes tantárgyak tanítása során a min-
dennapi életben előforduló valóságos tárgyakat kell használni. Fontos szempont, hogy az alkal-
mazott eszközök biztonságosak legyenek. Tanulóink a tankönyveket alanyi jogon, térítésmen-
tesen kapják. 
 
 

2.33. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSA  
 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók a mozgás szempontjából is nagy különbsége-
ket mutathatnak. 
 

Viselkedésük leírásakor igen gyakran találunk olyan jellemzőket, melyek a mozgással kap-
csolatosak (sztereotip, repetitív mozgások, pl. hintázás, céltalannak tűnő futkározás, ugrálás, 
dobálás, hiperaktivitás, stb.), ezek azonban nem a szűk értelemben vett mozgásfejlődés problé-
mái, hanem sokkal inkább az autizmusra jellemző szociális, kommunikációs károsodásból, va-
lamint a szerep-, és imitatív játékhoz szükséges képzelet, fantázia sérüléséből származnak. 
 

Vannak olyan gyermekek, akik életkoruknak megfelelően mozognak, vagy akár ügyesebbek 
is bizonyos mozgásokban (pl. mászás), mint kortársaik, de gyakran előfordul, hogy mennyiségi 
és minőségi eltéréseket találunk a tanulók mozgásfejlődésében. Mennyiségi jellemzője lehet a 
lassabb fejlődési tempó, a fejlődés szabálytalansága, egyenetlensége, (pl. bizonyos fázisok ki-
maradnak, kevésbé gyakorlódnak be, másokra sokkal több időt fordít a gyerek), valamint a 
spontán utánzás hiánya. Minőségi eltérés lehet a gyakran előforduló izomhypotónia. 
 

Célok:  
 Az egészséges testi fejlődés elősegítése, a testtartási rendellenességek kialakulásának meg-

előzése, korrigálása. 
 A motorikus képességek fejlesztése. 
 A mozgásigény felkeltése és fenntartása. 
 Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás beépítése a mindennapi életbe. 
 

Feladatok:  
 Biztosítsa a feltételeket a kondicionális és koordinációs képességek, a mozgásos cselekvés-

biztonság fejlődéséhez.  
 Végeztessen rendszeres mozgástevékenységet.  
 Sajátíttassa el a különféle mozgások (futás, ugrások, dobások) alaptechnikáját. 
 

Az autizmussal élő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása egyéni felmérés és fejlesztési terv 
alapján történik, mely tartalmazza az erősségeknek, érdeklődésnek megfelelő területeket is. A 
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kötelező és habilitációs, rehabilitációs órák, a napközi és a tanulószoba a teljes iskolában töl-
tendő időt kitöltik. 
 
 

2.34. A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYA 
 

A gyógypedagógusok végzettségüknek, munkakörüknek, munkabeosztásuknak megfelelően 
látják el feladataikat. Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a tanulók ne váljanak 
személyfüggővé, ne csak egy szakemberrel kommunikáljanak, működjenek együtt. 
 
 

2.35. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 
KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI  
 

A beszámoltatás, számonkérés célja: 
 Az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógus és a szakmai team tájékozódjon arról, hogyan 

sikerült a tanulóknak elsajátítaniuk az egyéni fejlesztési tervben/helyi tantervben foglalta-
kat. Ennek tükrében kell kiegészítenie, korrigálnia további fejlesztő munkáját.  

 A szülő kapjon visszajelzést arról, hogy a tananyag elsajátításában, illetve az egyes fejlődési 
területeken milyen szinten tart gyermeke.   

 Segíti a tanulói önértékelés fejlődését.  
 

Feladata: 
 Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott tartalmak elsajátításának és gyakorlati alkal-

mazásának segítése. 
 

Követelményei: 
 Folyamatosnak, rendszeresnek kell lennie.  
 Legyen személyre szabott. 
 Legyen lehetőleg változatos, többféle módszert alkalmazó.  
 Módját, módszereit a tanulók egyéni fejlődését és életkori sajátosságait figyelembe véve 

kell megválasztani.  
 A tanulási folyamatot hassa át a tanulók önellenőrzése, önértékelése. 
 

A számonkérés alapvető formái: 
 Szóbeli számonkérés: kérdezés (verbálisan vagy AAK segítségével). 
 Írásbeli számonkérés: írásbeli felelet, egyénre szabott feladatlap kitöltése. 
 

Strukturált feladat önálló megoldása 

 
Rendje: 

 lehet folyamatos, ill. esetenkénti, 
 lehet 1-1 ismeretet ,1-1 témát számonkérő, 
 A csoportmunkában a tevékenység értékelése. 
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Követelményei: 
 a teljesítmény mérése minden esetben egyénre szabottan történik a tanuló által legjobban 

értett formában, 
 a gyógypedagógus a felmerülő hibákat, hiányosságokat azonnal segítsen javítani, kiegészí-

teni. 
 

A beszámoltatások rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött sze-
repe 

 
Rendje: 

a szülőknek rendszeres tájékoztatást kell kapniuk gyermekük fejlődéséről, tanulmányi előme-
neteléről az alábbiak szerint: a gyógypedagógus rendszeresen, de minimum tanévente három-
szor megosztja a szülőkkel a gyermek egyéni felmérésének eredményeit, bemutatja a gyermek 
számára összeállított feladatokat. 
 

A teljesítménymérés és értékelés/ számonkérés fajtáinak szerepe az értékelésben 

 
Diagnosztikus értékelés: 

 Célja a helyzetfeltárás, eredményei alapján a gyógypedagógus megtervezi a további fejlesz-
tést, a hiányosságok pótlását. 

 Lehetőségei: 
o Év eleji tudásszint mérések.  
o Egyes témakörök előtt előzetes tudás felmérésére szolgáló mérések. 
o Első osztályban Nottighem fejlődési kérdőív és informális felmérések. 

 
Formatív értékelés: 

 Célja a tanuló aktuális tudásának visszacsatolása, az arról való tájékoztatás.  
 Érdemjeggyel, illetve, az egyes tanulók számára motiváló visszajelzés segítségével értékel-

jük. 
 Formái: 

o önálló feladatmegoldás értékelése, 
o csoportmunkák értékelése, 
o órai beszélgetések értékelése (kérdések-feleletek), 
o a tanuló által készített produktumok: rajz, vizuális munka értékelése, IKT munkák ér-

tékelése. 
 

Szummatív értékelés: 
 Célja egy hosszabb folyamatot lezáró minősítés. 
 Formái: félévi, év végi szöveges értékelés. 
 
 

2.36. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, A MINŐSÍTÉS KÖVE-
TELMÉNYEI ÉS FORMÁI 
 

A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál eltér attól, amely 
az oktatásban megszokott. 
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A mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. Tájékoztatnak a gyermek állapotáról, mérik 
a fejlesztés eredményességét, meghatározzák annak további irányát. 
 

Az értékelés és minősítés a tananyagban való előre haladásról szolgál tájékoztatásul, első-
sorban a szülők számára. A tanulók énképük és önismeretük fejlesztése érdekében szembesít-
hetők elért konkrét eredményeikkel. Ez különösen akkor hasznos, ha nincsenek tudatában an-
nak, hogy milyen készségeik és ismereteik vannak. Ugyanakkor a gyermekek elért teljesítmé-
nye ritkán tudatos törekvés eredménye, megjelenésük sokszor a természetes érésnek, a jól 
szervezett környezetnek, tudatosan és lépésről lépésre megtervezett pedagógiai beavatkozás-
nak, a jól működő motivációs bázisnak köszönhető. Sérülésspecifikus probléma, hogy az érté-
kelés-minősítés közösségi megegyezésen alapuló, elvont szociális elvárásokat tartalmazó for-
mája számukra nem motiváló és információértékű. A konkrét, azonnali és folyamatos visszajel-
zés viszont jól érthető, informatív, ezért az egyéni képességeknek megfelelő szintű értékelési 
rendszer hatékony az önértékelés, önkontroll kialakításában. A visszajelzés lehetőleg pozitív 
tartalmú legyen, fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb. 
 

Az értékelésnél minden esetben az a legfontosabb szempont, hogy a gyermek önállóbbá vált-
e és milyen mértékben képes ismereteit alkalmazni. 
 

Ennek mérésére az informális pedagógiai felmérések különböző típusai szolgálnak (pl. Fej-
lődési Kérdőív, megfigyelés). 
 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elég-
telen (1). 
 

A fokozatok a legutolsó minősítéshez viszonyított állapotot, valamint a tantárgyi tantervek-
ben meghatározott tartalmak elsajátításának mértékét tükrözik. 
 

A szöveges értékelés értelmezéséhez kidolgoztuk az érdemjeggyel történő minősítés módját 
annak érdekében, hogy intézményváltáskor így is minősíteni tudjuk a tanulókat: 
Jeles az, aki: sokat fejlődött, a minimális teljesítményeknél sokkal többet teljesített.  
Jó az, aki: fejlődött, a minimális teljesítményeknél többet teljesített.  
Közepes az, aki: részterületen fejlődött, a minimális teljesítmények teljesítésével.  
Elégséges az, aki nem fejlődött, de a minimális teljesítményeket teljesítette.  
Elégtelen az, aki: nem fejlődött, vagy hanyatlott, a minimális teljesítményeket nem teljesítette. 
 

Önállónak tekintendő a gyermek teljesítménye akkor is, ha valamely vizuális segédeszköz 
alkalmazásával éri azt el. A bizonyítványban az érdemjegy mellett minden esetben a gyermek 
adott félévi előmenetelét tartalmazó részletes pedagógiai jellemzésben kell összefoglalni a fej-
lesztés tartalmát és eredményeit. 
 

Első osztályban félévkor és év végén, második osztályban félévkor a tanuló tudását az aláb-
biak szerint szövegesen minősítjük: 
 Kiválóan teljesített. 
 Jól teljesített. 
 Megfelelően teljesített . 
 Felzárkóztatásra szorul. 
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A tanév közbeni feladatmegoldáshoz, szóbeli és írásbeli munkákhoz személyre szabott mo-
tivációs rendszert használunk. 
 

Ha a tanuló minősítése az 1. évfolyamon, illetve a 2. évfolyam első félév végén „felzárkózta-
tásra szorul”, az iskolának a szülő bevonásával kell értékelni a tanuló teljesítményét, fel kell 
tárni a tanuló fejlődését, haladását, akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok meg-
szüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 
 
 

2.37. AZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK 
ELVEI ÉS KORLÁTAI 
 

A tantervi és fejlesztési célokat tanulóink számára egyéni fejlesztési tervben határozzuk meg. 
A célok kitűzésekor mindig figyelembe vesszük a családok lehető legnagyobb mértékű teher-
mentesítését, ugyanakkor a családi élet megsegítéséhez, könnyebbé tételéhez is keressük a 
megfelelő célokat, lehetőségeket. Ilyen értelemben a házi feladat gyakran nem tantárgyi jellegű, 
hanem a fejlesztő programok anyagából kerül kiválasztásra. 
 

Az autizmussal élő gyermekek számára nagy gondot jelent a megtanultak általánosítása. Ép-
pen ezért a tanórán kívüli felkészülés legfontosabb célja az elsajátított ismeretek, jártasságok, 
készségek generalizációja új helyszínekre, személyekre, helyzetekre. További célok az új isme-
retek begyakorlása, jártasság- és készségszinten való alkalmazása, képességek megszerzése. 
 

Írásbeli feladatokat általában az iskolában is használt feladatlapokból állítjuk össze, amelye-
ket vagy individualizált formában egy-egy tanuló számára készítünk el, vagy megfelelve a tan-
anyag-kiválasztás elveinek egyéb tankönyvekből emelünk át. 
 

Az otthoni felkészülés kiegészül az „én-könyvek” és naplók készítésével, naplóírással, mely a 
fejlesztési programokhoz elengedhetetlen. 
 

Magasabb évfolyamokon az írásbeli feladatok része egyszerű fogalmazások elkészítése is a 
beszélő és/vagy írott nyelvet értő tanulók esetében. 
 

Szóbeli feladatokat a verbális szintet elérő, a nyelvet magas szinten használó tanulóinknak 
adunk, –mivel az autizmus természetéből fakadóan ez számukra is rendkívül nehéz feladat– 
mindig nagyon konkretizált, rövid, redukált formában. A szóbeli feladatokat szintén mindig 
egyénre szabottan, a fejlesztési tervben szereplő tananyag alapján választjuk ki. 
 
 

2.38. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELVEK 
 

A jutalmazás alapelvei és formái: 
 A tanuló a tanév során tanulmányi és viselkedésbeli teljesítményéért dicséretben részesül-

het. A dicséret bejegyzésre kerül a személyes, tájékoztató füzetbe vagy a személyes nap-
lóba.  

 A tanuló, ha valamely tantárgyból a félév vagy a tanév során kiemelkedő eredményt ért el, 
egyéni fejlesztő gyógypedagógusától tantárgyi dicséretben részesül. E dicséret félévkor a 
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tanuló szöveges értékelésében, tanév végén a bizonyítványban szövegesen: „kitűnő” érté-
keléssel kerül rögzítésre. 

 
Az elismerés formái: 

 azonnali/késleltetett tárgyi jutalom szociális megerősítéssel, 
 osztályfőnöki dicséret, 
 igazgatói dicséret (írásban), 
 esetenként lehetőség van más módon történő jutalmazásra is pl. könyv, emléklap, oklevél, 

stb. 
 

Elismerés színterei: 
 bármely iskolai helyzet, 
 iskolai rendezvények, közösségi események. 
 
 

2.39. A TANULÓ MEGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, 
MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK  
 

Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, amelyeket a magatartás 
és szorgalom értékelése és minősítése során figyelembe kell venni, ezért a tanulók értékelése 
az „állapotának megfelelő” kifejezés használatával történik. 
 

Az értékelés és minősítés a tananyagban való előre haladásról szolgál tájékoztatásul, első-
sorban a szülők számára. A tanulók énképük és önismeretük fejlesztése érdekében szembesít-
hetők elért, konkrét eredményeikkel. Ez különösen akkor hasznos, ha nincsenek tudatában an-
nak, hogy milyen készségeik és ismereteik vannak. Ugyanakkor a gyermekek elért teljesítmé-
nye ritkán tudatos teljesítmény eredménye, megjelenésük sokszor a természetes érésnek, a jól 
szervezett környezetnek, tudatosan és lépésről lépésre megtervezett pedagógiai beavatkozás-
nak, köszönhető. Sérülés- specifikus probléma, hogy az értékelés-minősítés közösségi meg-
egyezésen alapuló, elvont szociális elvárásokat tartalmazó formája számukra nem motiváló és 
információ értékű. A konkrét azonnali és folyamatos visszajelzés viszont jól érthető, informatív, 
és az egyéni képességeknek megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az önértékelés, ön-
kontroll kialakításában. A visszajelzés lehetőleg pozitív tartalmú legyen, fogalmazódjon meg a 
tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb. Az értékelésnél minden esetben az a legfon-
tosabb szempont, hogy a gyermek önállóbbá vált-e, és hogy milyen mértékben képes ismereteit 
alkalmazni. 
 

Az ismeretek számonkérését megnehezíti, hogy a gyermekek többsége nem beszél, illetve a 
nyelvet nem kommunikációs céllal használja, illetve a legtöbb gyermek esetében a beszédértés 
szintje alulmarad a beszédprodukcióval szemben. Ezért meg kell teremteni a lehetőséget arra, 
hogy a tanuló cselekvéses úton számolhasson be tudásáról. 
 

Az ellenőrzés értékelés alapvető módszere a folyamatos megfigyelés, a félévi és az év végi 
eredmények értékelése, azok rögzítése. A gyermekek fejlődését az év során folyamatosan figye-
lemmel kísérjük.  
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Az értelmileg akadályozottak, és a tanulásban akadályozottak esetében egyaránt szöveges 
értékelést kell készíteni a tanulók teljesítményének minősítésére, félévkor és tanév végén, mind 
a 8 évfolyamon. 
 
 

2.40. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK EL-
VEI  
 
2.40.1. A csoportbontások kialakításának szempontjai  
 

Az osztályok/csoportok szervezésekor szükség esetén eltérünk az életkori elvtől, és a gyer-
mekek fejlettségi szintje, valamint mentális kora dönti el, hogy kik lesznek egy-egy tanulócso-
port tagjai. A heterogén összetétel miatt a csoportok szervezésekor kihasználjuk az összevonás 
lehetőségét. A csoportok szervezésekor figyelembe vesszük az egyes tanulók adaptív viselke-
désre való képességének szintjét. 
 
2.40.2. Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Tanórán kívüli tevékenységek 

 
A tanulók számára csak a strukturált foglalkozások jelenthetnek szükségleteiknek megfelelő 

ellátást. Ilyen szervezett formában jelenhetnek meg a szülők igényeinek megfelelően a fenn-
tartó által biztosított napközis ellátás órái. A szervezési formák közül – a személyi feltételektől 
függően – az egyéni foglalkozások lehető legnagyobb arányára kell törekedni. 
 

Az egyéni tervek összeállításakor a pedagógusok döntenek arról, hogy mely tanórán kívüli 
tevékenységekben vesznek a tanulók részt. 
 

Valamennyi tanuló számára megszervezett foglalkozás:  
 szervezett szabadidő,  
 játékos mozgás-foglalkozások. 
 

Differenciáltan tervezhető:  
 zene,  
 műhelymunka (pl. rajz, festés, 
 gyógytestnevelés, sport. 
 

Egyéb foglalkozások 

 
Egyéb foglalkozások szervezésének elvei:  

 kapcsolódik az iskola oktatási, nevelési folyamatához,  
 lehetőséget ad új ismeretek megszerzésére,  
 rendszerezi, szelektálja, elmélyíti a már meglévő ismereteket,  
 segíti a tanulási képességek szerinti fejlesztést  
 szolgálja a kiemelkedő képességű tanulók speciális értékeinek továbbfejlesztését,  
 hasznos, kulturált, a tanulók igényeinek, egyéni érdeklődésének megfelelő programokat kí-

nál, összehangolva az iskola és a családok törekvéseit,  
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 biztosítja tanulóink mozgás- és játékigényének kielégítését,  
 fejleszti a társas-közösségi kapcsolatokat,  
 új élményekkel gazdagít,  
 figyelembe veszi a tanulók szociális körülményeit, a gazdasági lehetőségeket.  
 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli egyéb 
foglalkozások segítik: 
1. Tanulószoba, napközi 

 A napközi, tanulószoba szervezési elvei: 
o A szülők igénye alapján biztosítjuk a napközibe és a tanulószobára való felvételt. 

Felvételre az előző tanév májusában írásban kell jelentkezni. 
o Napközis, tanulószobai ellátást kell biztosítani a hátrányos helyzetű, halmozot-

tan hátrányos helyzetű tanulóknak, ha igénylik azt. 
o Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt a tanév elején illetőleg év köz-

ben igényelje a család. 
o Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. 

 Tanulószoba 
o A tanulószoba szervezése az 5-8. évfolyamon történik. A tanulószoba a szor-

galmi időszak alatt működik tanítási napokon az utolsó tanítási óra végét köve-
tően 16.30-ig az erre kijelölt tanteremben szerveződik. 

o A napközis és tanulószobai foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő tájékoz-
tató- vagy ellenőrzőfüzetbe beírt kérelme alapján történhet. 

2. Tanórán kívüli foglalkozásink 
 Az iskolán, tanórán kívüli foglalkozások anyagi terhet rónak a szülőkre, ezért csak ab-

ban az esetben szervezhetők meg, ha a szülők a költségeket vállalják, és erről írásban 
nyilatkoznak.   

3. Tanulmányi kirándulás 
 Célja:  

o tanulók élethelyzetekben gyakorolhassák, általánosíthassák a tanultakat, külö-
nös tekintettel a szociális-kommunikációs készségekre, 

o felkeltsük és kialakítsuk érdeklődésüket a környezet természeti és kulturális ér-
tékei iránt, 

o példát kapjanak a szabadidő hasznos eltöltéséről, 
o élményszerű ismeretszerzésben vegyenek részt. 

4. Múzeumlátogatás  
 Minden tanévben lehetőség nyílik az önköltséges múzeumlátogatás szervezésére.  
 Célja:  

o múzeumlátogató, művészetek iránt fogékony, befogadóvá nevelés,  
o az iskolában tanultak hasznosítása,  
o a múzeumi tapasztalatok alkalmazása a tanítási órákon. 

5. Mozi, színház látogatás 
 Célja: 

o a nyilvános helyeken való adaptív szociális viselkedés és kommunikáció tré-
ningje, 

o érdeklődési körnek megfelelő élményekben való részvétel. 
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2.41. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE  
 

Tanulóink állóképességének felmérésére az alábbi módszereket használjuk: 
 Aerob állóképesség mérése (az alábbi felmérések bármelyike, bármilyen kombinációban 

használható), 
 1 km síkfutás: az értékelés alapját a táv teljesítésének ideje képzi, 
 (szoba)kerékpározás: 10 percig folyamatosan, az értékelés alapját a terhelési fokozat, il-

letve a megtett távolság adja. 
 

Általános testi erő, erő-állóképesség felmérése: 
 Helyből távolugrás (a láb dinamikus erejének mérésére).  
 Guggolás (a láb erő-állóképességének mérésére).  
 Hanyatt fekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességének mérésére).  
 Bordásfalon függeszkedésből lábemelés (a hasizmok erő-állóképességének mérésére).  
 Hason-fekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességének mérésére).  
 Bordásfalon  függeszkedésből  húzódzkodás  (a  karizmok  erő-állóképesség-

ének mérésére).  
 Távolba dobás – kislabdával, medicinlabdával (a karok dinamikus erejének mérésére). 
 

A felméréshez szükséges eszközök: 
 stopperóra,  
 mérőszalag,  
 (szoba)kerékpár,  
 ugrókötél,  
 bordásfal,  
 kislabda vagy medicinlabda,  
 esetleg babzsákok, zsetonok, a feladatot és a sorrendet jelző képek. 
 

A felmérések elvégzésének feltételei, körülményei 

 
Tanulóink számára sérülésükből fakadóan problémát jelent a verbális utasítások megértése, 

a csoporthelyzetekben való együttműködés, az utánzás, illetve az azonnali visszajelzéssel nem 
járó feladatokban való motivált részvétel. Ezért a felmérések elvégzése különös körültekintést 
és felkészülést igényel, az adott gyermek/gyermekcsoport egyéni képességeit és szükségleteit 
figyelembe véve. Az alábbiakban megfogalmazunk néhány általános javaslatot az autizmussal 
élő tanulók fizikai állóképességének sikeres felméréséhez:  
a) A felmérések alkalmával feltétlenül használni kell azokat a protetikus eszközöket, amelyek 

a tanulóinknak a nevelés-oktatás során is segítséget nyújtanak az elvárások, a feladatok ér-
telmezésében. Ilyenek lehetnek: 

o a feladat időtartamának előre jelzésére használható eszközök pl. csörgő- vagy 
homokóra, hagyományos órán előre megadott időpont,  

o egy-egy feladaton belül a gyakorlatok számát jelezhetjük babzsákokkal, zseto-
nokkal,  

o a feladatok hatékony megoldását egyéb vizuális segítségekkel érhetjük el (pl. je-
lezve egy papírlappal, vagy színes vonallal a bordásfalon azt a pontot, amíg el-
várjuk a húzódzkodást),  
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o folyamatábrákat/leírásokat használhatunk a feladat pontos kivitelezése érdek-
ében,  

o gyakran ajánlunk meg külső jutalmakat, pótolva a felmérési helyzet megértésé-
ből és a szociális megfelelésre törekvés hiányából adódó alul motiváltságot. 

b) Felmérés során mindig törekednünk kell arra, hogy csak a szükséges mennyiségű és minő-
ségű segítséget adjuk meg tanulóinknak annak érdekében, hogy az eredmények a gyermek 
valódi képességeit tükrözzék. Ezért az instrukciók megadásánál az alábbi sorrendet követ-
jük: verbális- (szóbeli, írásbeli), gesztusos-, fotós, vagy képi-segítség, bemutatás, a feladat 
elindítása fizikai prompttal. 

c) Néhány tanuló – a fogyatékosság jellegéből adódóan – a fent leírt segítségek megadása mel-
lett sem képes együttműködve egy felmérési helyzetben részt venni. Ezekben az esetekben 
a gyermekek szabad mozgás (pl. udvaron) közbeni megfigyelését alkalmazhatjuk. 

 
 

2.42. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK  
 

2.42.1. Az egészségnevelés alapelvei  
 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést, tu-
dást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 
felismerő és felhasználni tudó egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egész-
séggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak le-
gyenek, és konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 
 

Fejlesztési területek: 
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 
 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 
 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 
 az emberi kapcsolatok szerepe az egészségmegőrzésben, 
 személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, 
 idővel való gazdálkodás szerepe, 
 rizikóvállalás és határai, 
 szenvedélybetegségek elkerülése, 
 nyugodt tanulási környezet kialakítása, 
 természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, 
 problémák erőszakmentes megoldása. 
 
2.42.2. Környezeti nevelés alapelvei 
 

A környezeti nevelés hivatott biztosítani a környezet megvédéséhez szükséges tudást, kész-
séget, értékrendszert és elkötelezettséget. Legfőbb célja, hogy kialakítson az emberekben és a 
társadalom egészében egy új környezettel kapcsolatos viselkedésmintát. A 60 nemzet által 
megfogalmazott definíció így hangzik: „A környezeti nevelés olyan folyamat, melynek célja, 
hogy a világ népessége környezettudatosan gondolkodjék, figyeljen oda a környezetre és min-
den azzal kapcsolatos problémára. Rendelkezzen az ehhez szükséges tudással, beállítódással, 
képességekkel, motivációval, valamint mind egyéni, mind közösségi téren eltökélten töreked-
jék a jelenlegi problémák megoldására és az újabbak megelőzésére. 
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Fejlesztési területek: 
 ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, 
 fenntarthatóságra nevelés, 
 a környezetetika hatékony fejlesztése, 
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 
 tapasztalaton alapuló környezeti nevelés, 
 környezettudatos magatartás és életvitel segítése, 
 életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, 
 az egészség és a környezet összefüggései, 
 helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések, 
 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, 
 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normái. 
 
 

2.43. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

A tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos alapelvek: 
 A tanulók bárminemű, különösen nemük, koruk, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, 

származásuk, vallásuk miatti hátrányos megkülönböztetésétől való tartózkodás.  
 A hátrányos megkülönböztetés minden eszközzel való megelőzése és megakadályozása, ki-

véve az oktatás jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkü-
lönböztetés eseteit.  

 A felvételi eljárás, tanév alatti értékelés során az egyéni fejlesztési tervben foglaltak elsajá-
tításához szükséges készségek, képességek, jártasságok, tárgyi tudás minősítése az egye-
düli szempont.  

 Befogadó, diszkrimináció-mentes légkör biztosítása a tanulók számára.  
 A tanulók emberi értékeinek, méltóságának, egyediségének tiszteletben tartása. 

Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a  
 diszkriminációmentesség  
 a lehető legmagasabb szintű inklúzió biztosítása  
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támoga-

tása  
 minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása. 
 

A tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos intézkedések 

 
Intézményünk alapvető feladata az autizmussal élő személyek társadalmi beilleszkedésének 

támogatása. Ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik az autizmus terü-
letén működő szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, szükség esetén a szociális és gyermek-
jóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetek-
kel. 
 

Iskolánk az oktatás-nevelés során tiszteletben tartja a tanulók és alkalmazottak emberi érté-
keit, emberi méltóságát, egyediségét. 
 

Fontos feladatnak tekintjük a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek 
megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást. 
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Sajátos pedagógiai módszerek 

 
A tanulásszervezés alapelvei: 

 differenciálás, 
 egyéni felmérés, tervezés és fejlesztés, 
 tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas, egyénre szabott kezelése, 
 a problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek, énkép, önismeret 

fejlesztése, 
 motiváló módszerek alkalmazása egyénre szabottan. 
 

A tanulásszervezés módszerei: 
a) Egyéni fejlesztés 

Az autizmussal élő gyermekek esetében az új ismeretek, készségek leghatékonyabb módja 
az 1:1 helyzetben történő tanulás, majd a tanultak kiterjesztése, általánosítása a lehető 
legtöbb élethelyzetre, melyben a tanultak alkalmazása releváns. 

b) Strukturált önálló munkavégzés 
A strukturált, egyénre szabott önálló feladatok rendszere lehetővé teszi az autizmussal 
élő tanulók számára a tanultak begyakorlását, elmélyítését változatos feladattípusokban, 
sikert és kompetenciaélményt biztosítanak. Fejlesztik a munkakészségeket és munkavi-
selkedést.  

c) Kiscsoportos fejlesztés 
A kiscsoportos formában szervezett tanórai és habilitációs, rehabilitációs foglalkozások 
lehetővé teszik a szociális-kommunikációs készségek előmozdítását, ezen belül a kortár-
sakkal való együttműködés fejlődését és a tanultak általánosítását. Valamennyi tanulócso-
portunk rendszeresen részt vesz az Autizmus Alapítvány munkatársai által kifejlesztett 
Babzsák Fejlesztő Foglalkozáson, melynek módszertana és tartalma egyaránt autizmus-
specifikus. 

d) Kooperatív technikák 
Az általunk használt tanítási módszerek között megjelenik a kooperatív tanulás techni-
kája is, amely elsősorban a gyermekek egymással való együttműködését hivatott szol-
gálni. A technika lehetővé teszi, hogy tudástól, képességtől függetlenül minél több diákot 
vonjunk be a közös feladatmegoldásba. 

 
Törekszünk az IKT eszközök, és az internethasználattal összefüggő módszerek alkalmazá-

sára. A digitális pedagógiai módszerek elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzé-
sek:  
 Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése. 
 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése. 
 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése. 
 

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok:  
 Csoportmunka. 
 Párosmunka-tanulópár. 
 Egyénre szabott munka. 
 Részben egyénre szabott munka. 
 Önálló munka. 
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A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, 
amelynek a következők a megvalósulási formái: 
 Mennyiségi differenciálás. 
 Minőségi differenciálás. 
 Tanulási követelmények differenciálása. 
 

Digitális tartalmak:  
 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), 
 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök, e-Tanulás rendszerekkel kezelhető, 

módosítható tartalmak, tananyagok. 
 


