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1. Előszó 

 
 „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, 
amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeret.”/ Szent-Györgyi Albert/ 

 
Napjaink közoktatásában jelentős változások zajlanak. Bevezetésére került a 2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről. Ehhez kapcsolódóan iskolánk új pedagógiai programot 
készített, melynek része a helyi tanterv. Új pedagógiai tartalmak is megjelentek. 
Megszervezésre került a mindennapos testnevelés. 2013 szeptemberétől az erkölcstan óra 
vagy az e helyett választható hit- és erkölcstan óra bekerült a kötelező tanórai foglalkozások 
közé.  
2013. januárt 1-től változott az intézmény fenntartója. A fenntartói feladatokat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete látja el. A működtetést Vác Város 
Önkormányzat Gazdasági Hivatala végzi.  
A változások közben iskolánk igyekszik az eddig elért eredményeit megőrizni, 
továbbfejleszteni.  
Az iskolát 1975-ben adták át. Vác déli területén, a Földváry-lakótelepen helyezkedik el. 
Tanulólétszámunk több mint 500 gyermek. Egy részük ún. hátrányos helyzetű tanuló, akiknek 
felzárkóztatására figyelemmel kell lennünk.  
Iskolánk névadója Földváry Károly az 1849. április 10-i váci csata hős honvédezredese. 
Tetteit, példáját megismertetjük tanulóinkkal. A névadóról szobrot állítottunk az aulában, 
emléktáblákat helyeztünk el, a váci csatát több képzőművészeti alkotás örökíti meg 
iskolánkban. A váci csaták 160. és Földváry Károly születésének 200. évfordulója tiszteletére 
A haza minden előtt címmel emlékkönyvet adtunk ki. Iskolánk homlokzatát mozaikalkotások 
díszítik: névfelirat; iskolai, városi és magyar címer; a város nevezetességeit bemutató napóra. 
Évente megszervezzük a Földváry iskolanapokat. Kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti 
ünnepeinkre, a karácsonyra, a farsangra és a Mikulásra.  
Tantermeinket folyamatosan korszerűsítjük, két interaktív táblával felszerelt kabinetet 
alakítottunk ki, a tornatermek mellett új tánctermeket rendeztünk be. Tantermet neveztünk el 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikusról, Herman Ottó természettudósról, Lehotka 
Gábor váci orgonaművészről, Huszta László és Kékesi Ilona táncművészekről.  
Több kiadványban foglaltuk össze iskolánk törekvéseit. Két jubileumi emlékkönyvet és egy 
évkönyvet jelentettünk meg.  
Elnyertük a Tehetségpont és az Ökoiskola címet, melyek programjait beépítjük nevelési 
gyakorlatunkba. Szakmai kapcsolatokat ápolunk felsőfokú intézményekkel, a Szegedi 
Tudományegyetemmel és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával. Tagjai vagyunk az 
Önfejlesztő Iskolák Egyesületének. Együttműködési megállapodásunk van a Talentum 
Táncművészeti Iskolával. Rendszeresen részt veszünk pályázatokon: Útravaló 
ösztöndíjprogram, Határtalanul! program Felvidéki kirándulással, DDC tanulói ösztöndíj és 
Téli sportok támogatása.  
Bemutató órákat tartunk az érdeklődő szülőknek, kollégáknak. Továbbképzéseket, szakmai 
napokat szervezünk. 
Diákjaink eredményesen szerepelnek megyei és országos versenyeken. Legutóbb a sport 
területén a diákolimpiai úszás, atlétika, karate, sakk; a tanulmányi munka területén a Dr. Gánti 
Tibor természetismereti, a Kazinczy szépkiejtési, a történelem, a Lotz János szövegértési és 
helyesírási, a Varga Tamás matematikaversenyen és a Virágos Vácért mozgalomban értünk el 
kiemelkedő eredményeket.  
A kompetenciaméréseken iskolánk tanulói általában az országos átlag felett teljesítenek. 
Többéves testvériskolai kapcsolatot ápolunk két szlovákiai intézménnyel Dubnicán és 
Ipolyságon.  
Sokféle szabadidős programot szervezünk: tánc, néptánc, zeneiskola, furulya, akrobatikus 
torna, atlétika, karate, labdarúgás, kerámia. Diákönkormányzatunk, a szülői munkaközösség, 



 5 
 

a Földváry Károly Alapítvány, a könyvtár és a sportkör minden tanévben gazdag programot 
állít össze. Szorosan kapcsolódunk a városi rendezvényekhez, a többi iskola programjaihoz. 
A testnevelés órák keretében tanulóink megtanulnak úszni. Kirándulásokat, erdei iskolát, téli-
nyári táborozásokat szervezünk. Az óraközi szünetekben sok diákunk ping-pongozik.   
A szülők együttműködnek iskolánkkal. Az alapítványon keresztül és önkéntes munkákkal 
nyújtanak segítséget.  
Oktató-nevelő munkánkról honlapunk folyamatos tájékoztatást nyújt.  
A jövőben iskolánk kiemelt területei továbbra is az angol nyelv, a tánc és mozgás, a 
természettudomány. Célunk, hogy szeretetteljes légkörben, harmonikus személyeket 
fejlesszünk, akik felkészülten formálják a 21. század társadalmát. Ennek szellemében 
készítettük el pedagógiai programunkat. 
 

 
2. A nevelő-oktatómunka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai  /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1)aa/ 
 

Alapelveink: 
Csak a múlt értékeit magába olvasztó, a jelen társadalom igényeit figyelembevevő nevelés-
oktatás képes felkészíteni a tanulókat a jövő feladatainak megoldására. Ezért nevelő-
oktatómunkánk a hagyományőrző, az értékeket közvetítő, képességeket fejlesztő, egyenlő 
feltételeket biztosító, gyermeki jogokat tiszteletben tartó pedagógiára épül. Munkánk során 
kiemelt figyelmet fordítunk globalizálódó világunkban az emberiség előtt álló közös 
problémákra, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felelősséget. 
A gyermekeket és a szülőket partnereinknek tekintjük. Pedagógiai törekvéseinkkel és 
lehetőségeinkkel összeegyeztethető elvárásaiknak igyekszünk megfelelni. 
 
Iskolánk célja, hogy a környezet, a különböző adottságok, és az eltérő ütemű fejlődés 
figyelembevételével olyan embereket neveljen tanítványaiból, akik tanulmányaik befejezése 
után: 
 rendelkeznek azokkal az alapvető készségekkel, (reális önismeret, szövegértés, 

kommunikációs képességek, konfliktuskezelés, tolerancia, empátia, probléma-
felismerés és megoldás, önálló gondolkodás, digitális kompetencia), melyek képessé 
teszik őket a folyamatosan változó világ kihívásainak befogadására, az élethosszig 
tartó tanulásra; 

 ismerik azokat az európai, humanista értékeket, melyek a társadalomba való 
beilleszkedéshez, a teljes emberi élethez nélkülözhetetlenek; 

 tudatosan törekednek az egészséges, környezettudatos és kulturált életvitel 
kialakítására. 

 
Mindezek megvalósulása érdekében feladatunk: 

 lehetőséget biztosítani minden tanulónk számára személyiségének minél teljesebb 
kibontakoztatásához; 

 törődni azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek 
különböző gazdasági, szociális, kulturális környezetéből, vagy eltérő ütemű 
éréséből adódnak; 

 az ismeretközpontú oktatás helyett a tevékenykedtető tanulásra helyezni a 
hangsúlyt; 

 megismertetni és gyakoroltatni azokat az alapvető tanulási technikákat, melyek 
megalapozzák az önálló ismeretszerzés készségének kialakulását; 

 mintákat adni a feladat-és problémamegoldáshoz; 
 megismertetni az emberiség történelme során kialakult értékeket, hazánk és 

szűkebb környezetünk, Vác hagyományait, történelmi emlékeit; 
 erősíteni tanulóink magyarságtudatát; 
 az élet tiszteletére, mások elfogadására, mások iránti megbecsülésre, toleranciára 

nevelni; 
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 megismertetni és gyakoroltatni a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokásokat, 
magatartásmódokat és a társadalmi elvárásoknak megfelelő erkölcsi normákat; 

 képessé tenni tanulóinkat az egymáshoz és az adott helyzethez való 
alkalmazkodásra; 

 közéletiségre nevelni a demokrácia szellemében; 
 tudatosítani az egészséges életvitelhez szükséges ismereteket, segíteni az ehhez 

szükséges személyes kompetencia folyamatos fejlődését; 
 fogékonnyá tenni tanulóinkat a természeti és művi környezet iránt, képessé tenni 

őket a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és 
megőrzésére, a művészeti alkotások befogadására; 

 alkotásra ösztönözni. 
 
Az iskolánkban alkalmazott eszközök, módszerek, eljárások kitűzött céljaink 
megvalósulását szolgálják.  
Igazodnak, 
 a mindenkori pedagógiai szituációhoz, 
 a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi-érzelmi fejlettségéhez, képességeikhez, 

meglévő szociális technikáikhoz.  
 
A tanítási órákon és a tanórákon kívül is egyaránt törekszünk: 
 A tanulók belső motivációinak megismerésére, alakítására, fejlesztésére 
 Olyan tanulásszervezési formák alkalmazására, amely épít a tanulók tevékenységére, 

önállóságára, kezdeményezésére, alkotóképességére. Elősegíti előzetes ismereteiknek, 
tudásuknak, nézeteiknek a feltárását, lehetőséget adni esetleges tévedéseik 
kiigazítására és tudásuk átrendezésére.  

 Különböző szervezeti formák megvalósítására: frontális, csoport, páros és egyéni 
munkáltatás, kooperatív tanulás 

 Az ismeret átadás sokféle módjának alkalmazására (elbeszélés, magyarázat, előadás, 
vita, beszélgetés, problémafelvetés, kérdezés, szemléltetés, kísérletezés, modellezés, 
szituációs játékok, audiovizuális és informatikai eszközök használata); 

 Az ismeretek rögzítésére (gyakorlás, ismétlés, házi feladat); 
 Az önálló ismeretszerzés segítésére (házi dolgozat, kiselőadás, pályázatok); 
 A gyermekek tudatának formálására (tudatosítás, meggyőzés, mintaadás, 

példamutatás, példaképek állítása, és természetesen az ismeret átadás valamennyi 
módszere). 

 
Mindennapi munkánk szerves része a folyamatos ellenőrzés, a segítő, fejlesztő értékelés. 
 
 

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ab/ 

 
A személyiségfejlesztést olyan komplex feladatnak tekintjük, amely 
 csak személyre szóló lehet; 
 a meglévő tapasztalatokra, képességekre, adottságokra épül; 
 a gyermek iskolai és iskolán kívüli tanulása és egyéb tevékenységei során valósul 

meg; 
 az iskolai élet minden megnyilvánulásában, szellemiségében, tevékenységében jelen 

van. 
Nevelőmunkánk eredményessége érdekében megismerjük a gyermekek értékrendjét, 
személyiségvonásait, családi körülményeit, társaik, osztálytársaik között elfoglalt helyzetüket, 
folyamatosan nyomon követjük mindezek változását, együttműködünk a szülőkkel. Olyan 
gyermekközösség kialakítására törekszünk, amely alkalmas arra, hogy az egyént optimálisan 
fejlesztő tereppé váljon. 
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Az értelmi képességek fejlesztése 
Célunk: annak megtanítása, hogyan lehet az információkat megszerezni, feldolgozni, 
szelektálni, értékelni és felhasználni. 
 
Jelenlegi helyzet: 
Az iskolába kerülő kisgyermeket fokozatosan átvezetjük az óvoda játék-központú 
tevékenységéből az iskolai tanulás tevékenységébe. Fejlesztjük a megismerés iránti vágyát, a 
beszéd, beszédértés, olvasás, írás, számolás, ábrázolás készségét, gondolkodását. Mintákat 
adunk az ismeretszerzéshez, feladatmegoldáshoz. Alakítjuk a tanulási szokásait. A gyermek 
értelmét formálva segítjük természetes fejlődését, érését, megalapozzuk műveltségét. Képessé 
tesszük őt a következő iskolai fokozaton való munkálkodásra. 
 
További feladataink: 
 a tanulási motívumok, ambíciók, az igényesség és kötelességtudat fejlesztése; 
 a tanulási módszerek, az önálló ismeretszerzés hatékonyabb tanítása; 
 a kreativitás ösztönzése 

 
3.1.1.1 Segítő életmódra nevelés 
Célunk, hogy az ismeretek, értékek, normák, követelmények közvetítésével megalapozzuk az 
egész életen át tartó fejlődést, az önfejlesztés, önnevelés igényének kialakulását. 
 
Jelenlegi helyzet: 
A tanulás mellett teret engedünk a munkának, játéknak, szórakozásnak is. Fejlesztjük a 
tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddzük akaratukat. Hozzájárulunk 
életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel történő azonosulásuk fokozatos 
kialakításához, meggyökereztetéséhez. A gyermekeket elsősorban dicséretekkel ösztönözzük 
a helyes magatartásra, teljesítményeik javítására. Egyértelmű, mindenkitől következetesen 
elvárt magatartási szabályok felállításával növeljük biztonságérzetüket, segítjük a helyes 
szokások kialakulását. 
 

További feladataink: 
 fejleszteni a gyermek erkölcsi fogalom-és normarendszerét, tulajdonságait, az 

ítéletalkotáshoz, önálló döntéshez szükséges képességeit; 
 segíteni a reális önértékelés kialakulását a személyiség erős és gyenge oldalainak 

tudatosításával; 
 a konfliktuskezelés tanítása, az együttműködésre, a problémák megoldására való 

törekvés erősítése; 
 az iskolai kudarcok megelőzése, az okok feltárása és megszüntetése. 

 
Egészséges és kulturált életmódra nevelés 
Célunk: 
 a személyes kompetencia (motívum és képességrendszer) fejlesztése; 
 az előnyös motívumelemek megismertetése és megerősítése; 
 az önálló életvitelhez szükséges ismeretek bővítése; 
 a szabadidős tevékenység kultúrájának fejlesztése; 
 az önpusztító hátrányos motívumelemek kialakulásának megakadályozása. 

 
Jelenlegi helyzet: 
A személyes kompetencia fejlesztését sokféle tevékenységgel végezzük. Megtanítjuk a 
gyermekeknek az egészséges és kulturált étkezés szabályait. Felhívjuk figyelmüket a 
rendszeres tisztálkodás és testápolás fontosságára, biztosítjuk az ehhez szükséges ismeretek 
elsajátítását. Nagy gondot fordítunk az iskola rendjére, tisztaságára, ízléses díszítésére. Ennek 
megteremtése és megtartása a tanulók feladata is.  
Felkészítjük tanulóinkat a háztartási és a ház körüli munkák elvégzésére. Képessé tesszük 
őket a művészeti alkotások befogadására. Segítjük alkotóképességük kibontakozását: énekkar, 
újságíró szakkör, rajzszakkör, kézműves délelőtt, iskolai ünnepélyek, kulturális intézmények 
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látogatása stb.. Fontosnak tartjuk, hogy a lakótelepi gyerekek mozgásszegény életmódján 
változtassunk, ezért bőséges mozgás és sportolási lehetőséget kínálunk: mindennapos 
testnevelés, tánc, atlétika, labdarúgás, túrák, kirándulások, táborozások, sportversenyek, 
játékos foglalkozások, stb.). 
Megismertetjük a gyerekekkel az egészséges életmód ismérveit, a narkotikumok, a drogok, az 
alkohol, a dohányzás káros hatásait. A gyermekek érdekében együttműködünk az iskola 
egészségügyi szolgálattal. 
 
További feladataink: 
 még több lehetőséget biztosítani az alkotó tevékenységre; 
 az egészségvédelmi motívumok, képességek fejlesztése; 
 a prevenciós programok kiterjesztése minden tanulóra; 
 a mindennapos testnevelés bevezetése; 
 a médiakultúra fejlesztése; 
 korszerű informatikai eszközök használatának tanítása. 

 
4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ac/ 
 
Az egészség a fizikai, szellemi, szociális, értelmi, egyéni jólét állapota. Alapvető emberi jog, 
amelynek biztosítása és fenntartása egyéni és társadalmi cél. A magyar lakosság egészségi 
állapotának mutatói (pl. demográfiai trendek, átlagos életkor, halálozási okok, krónikus 
betegségek gyakorisága, növekvő drogfogyasztás, öngyilkosságot elkövetők számának 
alakulása stb.) egyértelműen jelzik, hogy ezzel a jogunkkal nem élünk, mert nem vagyunk 
egészségesek. Sokkal jobban fel kell készítenünk gyermekeinket arra, hogy milyen módon 
kell okosan élniük! Fontos, hogy az iskola egészséges munkahelyként működjön. Csak úgy 
lehet hiteles, ha az itt dolgozó felnőttek is nagy figyelmet fordítanak egészségükre, példát 
mutatnak iskolai közösségünknek.  

Az egészségnevelés a környezeti nevelés része, központi feladata, az ember külső és 
belső környezete közötti harmónia alakítása, helyreállítása, hatékony módszere a megelőzés. 
A megelőzés feltételezi az ismeretek közlését és elsajátíttatását és a magatartás pozitív irányú 
befolyásolását.  
Az iskolai egészségnevelés céljai, feladatai: 
 az óvodában megkezdett testi és mentálhigiénés nevelés folytatása a gyermek 

életkorának megfelelően; 
 egészséges táplálkozási szokások kialakítása, rokonszenvessé tétele; 
 anyagi lehetőségeinkhez mérten egészséges étrendet biztosítani (gyümölcs, főzelék, 

zöldségfélék); 
 egészséges napi, heti, évszakos ritmus kialakítása; 
 a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés; 
 az egészséges állapot pozitív élményként történő megélése; 
 az egészséggel, egészségneveléssel kapcsolatos alapvető információk terjesztése; 
 a megelőzés jelentőségének a bemutatása; 
 a test-és mozgáskultúra fejlesztése, a testedzés lehetőségének biztosítása; 
 a beteg társak elfogadására és segítésére nevelés; 
 a reklámpszichológia alapjainak megismertetése; 
 a kisállattartási, állatgondozási alapismeretek egészségügyi vonatkozásainak 

bemutatása; 
 a környezeti ártalmak és az egészségkárosodás közötti összefüggések megvilágítása; 
 a szenvedélybetegségek megelőzése; 
 képessé tenni a tanulót arra, hogy az egészségre ártalmas szerekkel (pl. alkohol, drog, 

dohány) és magatartásokkal kapcsolatos társadalmi toleranciát megkérdőjelezze; 
 annak felismertetése, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az 

egészségi állapot között; 
 adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére; 
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 ismertesse meg a környezet, elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés 
leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének 
módjait; 

 az önmagukkal szembeni felelősségérzet alakítása; 
 szexuális felvilágosítás, felelős nemi magatartás alakítása; 
 annak megértetése, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, a 

személyközi kapcsolatok minőségén is múlik. 
 
Az iskola egészségfejlesztési programja 

Az egészségnevelés a gyermekre, mint egészre hat. Érvényesíthető és érvényesíteni is 
kell a nevelés minden szakaszában, a tantárgyak tartalmában, a tanórákon és tanórán kívüli 
foglalkozásokon is. 
 
Iskolai- tanórai program 
Az egészséges életmódra nevelésre és az ezzel kapcsolatos ismeretek oktatására: 
alsó tagozatban a komplexitás jellemző, de elsősorban: 

 magyar 
 környezetismeret 
 testnevelés órákon valósul meg 

felső tagozatban elsősorban: 
 a biológia 
 az osztályfőnöki 
 az erkölcstan, 
 a testnevelés órákon, de más tárgyak keretében is sor kerül 

Az osztályfőnöki órák legfontosabb egészségnevelési feladta a felvilágosítás, a prevenció, ám 
megfelelő ismeretek, adatok, tények nélkül mindez lehetetlen. Szükségesek a biológia órán 
szerzett ismeretek. Mivel az egészségnevelés szerves része az iskolai nevelési programnak, 
célszerű a témákat egymással összefüggésben beépíteni az adott évfolyam tantervébe. Minden 
tanórán történik egészséges életre nevelés! 
 
Az egészségre nevelés fő témái: 

Egészség-betegség 
Táplálkozás-mozgás 
Napirend-szabadidő helyes felhasználása-alvás 
Testápolás (Személyi higiénia) és öltözködés 
Családi élet jelentősége 
Kortárskapcsolatok 
Káros szenvedélyek-helyes döntések 
Szexualitás 
Egészséges környezet és védelme 
Balesetek megelőzése-elsősegélynyújtás 

 
Iskolai tanórán kívüli programok 
1. Napköziben: 

 foglalkozások (pl. tisztálkodás, napirend, tanulás, környezet és egészség, biztonság 
megőrzése, mozgás, emberi kapcsolatok: barátság, segítés másoknak) 

 tízórai, ebédelés, uzsonnázás 
 szabadidő a friss levegőn  
 a tanulás - egészségmegőrzés (pl. fény, csend, testtartás) 

2. Szakköri foglalkozások, énekkar, táncpróbák 
    A szabadidő hasznos eltöltésére adnak választási lehetőséget.  
4. Sportfoglalkozások 
5. Versenyek, vetélkedők, rendezvények 

 elsősegélynyújtó verseny 
 Föld napja 
 egészségnap 
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 papírgyűjtés 
 akadályverseny 

 
Iskolán kívüli programok 
 

 Egészséges életmóddal kapcsolatos városi és megyei versenyek pl. elsősegélynyújtó 
verseny, közlekedési verseny 

 Tanulmányi kirándulások, túrák  
 Táborok 

 
A gyermek testi-lelki egészségének érdekében együttműködünk az egészségügyi 

szolgálattal (védőnő, háziorvos, gyermekorvos), a szociális szolgálattal (családsegítő, nevelési 
tanácsadó, gyermekvédelmi szolgálat). Elvégeztetjük az előírt egészségügyi ellenőrző 
vizsgálatokat: fogászat, szemészet, belgyógyászat, fizikai állapotfelmérés. Az iskolán belül 
felügyelünk a tanuló testi épségére, erkölcsi védelmére. Jelzés értékkel élünk alkotmányos 
jogunkkal, ha a gyermekbántalmazás gyanúja bármely gyermek esetében felmerül. 
 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását 
biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást Vác Város Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatások Háza biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését a Pest 
Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete végzi. A 
kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi személyekkel: 

 az iskolaorvos, 
 az iskolai védőnő, 
 Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

városi tiszti-főorvosa 
Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-
rendelet szerint végzi. 
Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az általános iskola 
tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) 
bek. alapján). Munkáját a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete városi tiszti-főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost 
feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát az 
igazgatóhelyettesek végzik. 
Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 
igazgatójával.  
 
Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat 

 Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy 
alkalommal történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. § (6)/d bekezdése, 
valamint a 25.§ (5) bek. előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését). 

 A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 
26/1998. (IX.3.) NM-rendelet alapján. 

 A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve 
normál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig 
elvégzi, kivéve, ha a vizsgálat oka később következett be.  

 A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, 
de diáksportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél évre 
érvényes igazolások kiadását elvégzi. 

 Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt 
járványügyi intézkedések végrehajtását. 

 Sürgősségi eseti ellátást végez. 
 Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok 

vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a 
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szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra 
beutalót biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt 
követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre. 

 Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a 
testnevelővel, velük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál 
tapasztalt rendellenességekre. 

 Részvétel a nevelési oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében. 
 Környezet egészségügyi feladatok elvégzése. 

Az iskolai védőnő feladatai 
 A tanulók egészségügyi ellátását az oktatási intézet vezetőjével egyeztetett rend 

szerint végzi. 
 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését.  
 Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt 

vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét.  
 Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, 

magasság, audiológiai vizsgálat, látásélesség, színlátás, pajzsmirigy, mozgásszervek 
szűrése, pszichomotoros – mentális – szociális fejlődés) 

 A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük 
ellenőrzése, regisztrálása. 

 Elsősegélynyújtás. 
 A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 
 A krónikus betegek követése. 
 Testnevelés, gyógytestnevelés, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés 

higiénés ellenőrzésében való részvétel. 
 Kapcsolattartás a szülőkkel. 
 Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése 
 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyetteseivel és 

pedagógusaival. 
 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 
Egészségnap szervezése. 

 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 
 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, 

azokat mindennapi munkájában felhasználja. 
 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Családsegítő 

Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, háziorvosok, védőnők, pszichológus, stb.) 
 Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 

ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, egészségügyi 
veszélyeztetettek, gyógytestnevelés, jelentések stb.) 

 
 

5. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 
terv /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ak/ 

 
Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak 
elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő 
személy. Az időben elvégzett és szakszerű elsősegély sorsdöntő lehet a beteg sorsára nézve. A 
korszerű ismeretek elsajátítása része az egészségkultúrának, és nemcsak humánus cselekvés, 
hanem törvénybe iktatott kötelességünk is.  
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 5. § c. pontja szerint „…kötelessége – a 
tőle elvárható módon segítséget nyújtani, és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi 
szolgálatot értesíteni, ha sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli.” 



 12 
 

A felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje alacsony, 
teljesítőképessége esetleges, továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony. Ennek 
megváltoztatása a gyermekkorban megkezdett oktatással lehetséges. 
Az ismereteket a gyerekek életkorához igazítva szemléltetéssel (audio és vizuális), szituációs 
gyakorlatokkal, játékos elemekkel és érzelmi ráhatással adjuk át. 
A cél az, hogy az ismeret gyakorlattá alakuljon. 
 
Az alapvető elsősegélynyújtási teendők elsajátításának színterei: 
 Természetismeret 6. osztály 
 Biológia 7-8. osztály 
 Osztályfőnöki órák 
 Iskolai egészségnap 
 
Az iskolában, kirándulásokon, sportfoglalkozásokon és nyári táborokban is előfordulnak 
balesetek és rosszullétek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék és elsajátítsák az 
elsősegélynyújtás alapjait és szakszerűen tudják alkalmazni, míg a felnőtt segítség 
megérkezik. 
Iskolánkban a következő ismereteket sajátíttatjuk el tanulóinkkal. 
 
Általános szabályok balesetek, rosszullétek esetén: 
 Helyzetfelismerés 
 Helyszínbiztosítás, elsősegélynyújtás, segítségkérés 
 Szülők értesítése és megfelelő tájékoztatása 
 A sérültet a szaksegítség megérkezéséig nem szabad egyedül hagyni 
 A beteg és környezete megnyugtatása 

 
Fontos alapelv, hogy a segélyhívás minél korábban és korrekt információk birtokában 
történjen és csak akkor, ha szükséges: (104 vagy 112) Mit közöljünk a mentőkel? 

 Mi történt? 
 Hol történt? 
 Hány sérült van? 
 Műszaki mentés szükséges –e? 

 
A sérült állapotának felmérése: 

 Eszméleténél van–e a beteg? 
 Lélegzik-e? 
 Van –e vérkeringése? 
 Vérzik–e? 
 Csontok, izületek sérülése észlelhető–e? 

 
Tennivalók a sérült állapotának felmérése alapján: 
 Eszméleténél van, lélegzik, van keringés: elsősegélynyújtás 
 Eszméletlen, de légzése, keringése van:  

a) Szabad légút biztosítása 
b) Stabil oldalfektetés (gerincsérülés, törés esetén tilos) 
c) Mentőhívás 

 Eszméletlen, nincs légzése, nincs keringése: újraélesztést kell végezni 
a) A társ mentőt hív 
b) Légút felszabadítás 
c) 30 kompresszió és 2 befúvás és ennek folytatása a mentő kiérkezéséig vagy 

kimerülésig 
 
Sérültek ellátási sorrendje: 
 Életveszélyes állapot 
 Klinikai halott 
 Súlyos állapot 
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 Könnyű állapot 
 
Fektetési módok: 
 Megemelt fejjel: fejsérülések 
 Félig ülő helyzet: mellkas sérülések 
 Térdnél felhúzott lábak: hasi sérülés 
 Lábat megemelve: sokkos állapot, ájulás 
 Talált helyzetben rögzíteni: gerincsérülés, törések 

 
Elsősegélynyújtás vérzésnél: 

 Hajszáleres vérzésnél 
a) Seb környékének fertőtlenítése 
b) Steril fedőkötés 

 Vénás és artériás vérzésnél 
a) A sérültet lefektetni és a szorító ruhadarabot eltávolítani 
b) A vérző végtagot a szív fölé emelni 
c) Nyomáspontot elnyomni 
d) A másik elsősegélynyújtó artériás nyomókötést végez 

 Orrvérzésnél 
a) Ültetés fej előrehajtásával 
b) Orrát a két orrszárnynál 10 percig szorítani 
c) Tarkóra hideg 
 

Csontok és izületek sérülései: 
 A sérültet nem mozdítjuk, a végtagot talált helyzetben rögzítjük és mentőt hívunk 

a lábon történő sérülésnél 
 Kar esetében Desault-kötés 
 Koponyatörésnél megemelt fejjel fektetni és mentőt hívni 
 Gerincsérülés estén tilos mozdítani, mentőhívás 

 
Rosszullétek: 
 Ájulás: fektetés, lábát megemelni, levegő 
 Láz: lázcsillapítás 
 Görcsrohamok: óvni a sérüléstől, lefogni tilos, mentőhívás 

 
Nehézlégzéssel járó állapotok: 
 Asztmás roham: hideg levegő és gyógyszerét befújni, megnyugtatás 
 Légúti idegentest:  

a) Ha lehet, távolítsuk el 
b) Törzs előre, lapocka közé ütni tenyérrel 5-ször ismételhető 
c) Heimlich-fogás 

 
 
Áramütés:  
 lekapcsolni a főkapcsolót vagy biztosítékot 
 sérült ellátása, létfontos életműködések ellenőrzése 
 kórházi vizsgálat szükséges, mert tünetmentes állapot után is szívritmuszavar 

alakulhat ki 
 
 

6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 
kapcsolatos feladatok /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ad/ 

 
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
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Célunk olyan iskolai közösség kialakítása, amely segíti az egyén fejlődését, képességeinek 
kibontakozását. Formálja tagjainak magatartását, értéktudatát. Teret enged az egyéni 
törekvéseknek, ösztönöz az öntevékenységre. Hozzájárul a társas kapcsolatok gazdagításához, 
alkalmat ad az empátia, tolerancia gyakorlására, a kapcsolatteremtő és kommunikációs 
képességek kibontakoztatására. Felkészít a családi életre, a társadalomba való beilleszkedésre. 
 
Jelenlegi helyzet: 
Törekszünk a tanulóinkat érő sokféle, gyakran negatív hatások ellensúlyozására, 
csökkentésére. Változatos a gyermekek érdeklődésének megfelelő tanórán kívüli és 
szabadidős foglalkozások szervezésével segítjük a személyiség kibontakozását, a közösségi 
élethez nélkülözhetetlen etikai normák, magatartási szabályok elsajátítását. Támogatjuk az 
egyéni kezdeményezéseket, a diákönkormányzat működését.  
 
Feladataink: 

 az egyén szociális értékrendjének, szociális képességrendszerének feltérképezése 
és fejlesztése; 

 a szabálytudat erősítése, a házirend betartatása; 
 az etikai normák, a jog és az erkölcs szabályainak tudatosítása, elfogadtatása, 

betartatása; 
 felkészítés a család különféle funkcióira;  
 a közösséghez való kötődés képességének, a közösségért érzett felelősségnek a 

kialakítása, 
 a munkavégzéshez szükséges pozitív érzelmi légkör, rend és fegyelem biztosítása; 
 a tanulók meglévő tapasztalatainak sokoldalú felhasználása; 
 a kérdezés, kételkedés, kifejtés, véleménynyilvánítás, vita lehetőségeinek 

megteremtése; 
 a közösségi munkaszokások (munkamegosztás, egymásra figyelés, 

együttműködés, egymás segítése, a másik teljesítményének elismerése, közös 
munkáért érzett felelősség) kialakítása; 

 az önellenőrzés, önértékelés képességének fejlesztése. 
 
Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok  
 
Az együttműködés célja:  
 Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok 

megvalósítása, a tanulók személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése. 
 A jogszabályokban biztosított részvételi jogok gyakorlása 

 
Feladatok a pedagógus-tanuló együttműködése során 
 
Az együttműködés főbb színterei:  

A tanítási órák 
A tanórán kívüli foglalkozások 
Szabadidős tevékenységek 

 
Tanítási óra: Az ismeretszerzés, képesség és kompetenciafejlesztés alapvető színtere. 
Feladatok:  

Az optimális tanulási környezet kialakítása  
A tanulók cselekvő részvételének biztosítása 
Az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált óravezetés 
A korszerű pedagógiai módszerek, a változatos munkaformák és a rendelkezésre álló 

taneszközök, technikai eszközök alkalmazása 
A rendszeres, segítő, fejlesztő értékelés 
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Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek: Az iskola a tanulók érdeklődése, 
szükségletei, igényei szerint, anyagi lehetőségeinek függvényében tanórán kívüli 
tevékenységeket is szervez.  
Tanórán kívüli foglalkozásként szervezhető a diákkör, az iskolai sportkör, a számos 
tanulmányi, szakmai vagy kulturális verseny, házi bajnokság, a diáknap, valamint az iskola 
pedagógiai programjában rögzített, de a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- 
vagy csoportfoglalkozások, pl. a tanulmányi kirándulás, erdei iskola, táborozás kulturális 
vagy sportrendezvények, a környezetvédelmi neveléssel összekapcsolódó programok.  
Ezek az iskolai nevelés sajátos területei. Szorosan kapcsolódnak a Nat által meghatározott 
műveltségi területekhez, a tanórai tevékenységekhez, illetve kiegészítik ezeket.  
 
Feladatok: 
 az önálló tanulási szokások kialakítása, 
 a tanulási képességek fejlesztése, 
 a tehetséggondozás, felzárkóztatás, 
 a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. 
 a helyes viselkedési szokások kialakítása, 
 a művelődési lehetőségek, a pihenés, szórakozás, regenerálódás lehetőségeinek 

biztosítása; 
 sportolási lehetőségek biztosítása 
 a közösségfejlesztés 
 hazánk kulturális és természeti értékeinek megismertetése. 

 
Az együttműködés további szempontjai: 
 Az iskolában a tanulók életét a pedagógusok szervezik és irányítják.  
 A tanár diák kapcsolat alapja a bizalom, a kölcsönös tisztelet, egymás jogainak a 

tiszteletben tartása.  
 A kapcsolatban a nagyobb tudással, több tapasztalattal rendelkező felnőtté a vezető 

szerep. Ugyanakkor a tanulónak éreznie kell, hogy tanáraik elvárasaikat, 
követelményiket az ő fejlődése érdekében fogalmazzák meg.  

 Az eredmények elismerése, a dicséret osztály és iskolai szinten is nyilvánosságot kap, 
várható pozitív, inspiráló hatása miatt. 

 Az elmarasztalás akkor lehet nyilvános, ha a közösséget fejlesztő, jó irányban 
befolyásoló hatás várható tőle. 

 A személyes gondok kezelésének módja elsődlegesen az egyéni beszélgetés, 
segítségnyújtás. 

 Titoktartás: a pedagógus a tanuló által rábízott titkot csak akkor oszthatja meg a 
szülővel, ha úgy ítéli meg, hogy a tanulónak ebből nem származhat kára.  

 Lényegesnek tartjuk, hogy a gyermekek személyes, vagy bármilyen más 
problémájukkal megkereshessék tanáraikat, kérdéseikre érdemi választ kapjanak. 

 A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot alakítanak, mely véleményt 
nyilváníthat, javaslattal élhet az őket érintő valamennyi kérdésben. 

 A diákok egy-egy fővel képviselik tanulócsoportjukat az iskolai diákbizottságban. 
 A diákönkormányzat munkáját felnőtt pedagógus segíti. Részt vesz a rendszeresen 

tartott megbeszélésein, tájékoztatja őket az iskolai élettel kapcsolatos aktuális 
feladatokról, lehetőségekről. Képviseli a tanulókat a tantestület, illetve a szülők 
fórumain, továbbítja kéréseiket a nevelőtestület felé.  

 Évente diákközgyűlést tartunk 
 
Feladatok a pedagógusok együttműködése során 
Az együttműködés formáit a közös pedagógiai célokra, feladatokra építjük. A hivatalos 
együttműködés a nevelőtestület, a munkaközösségek, valamint alkalmi feladatok megoldására 
szerveződött munkacsoportok értekezletein valósul meg. 
Alakuló-tanévnyitó értekezlet feladatai:  
 A tanév főbb célkitűzéseinek az elfogadása,  
 beszámoló a nyári táborokról, felújítási munkákról, személyi változásokról, 
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 a tantárgyfelosztás elfogadása. 
Féléves és év végi értekezlet feladatai: 
 Az iskolavezetés, a munkaközösségek beszámolnak a nevelőtestületnek a 

munkatervben kitűzött célok megvalósításáról, a pedagógiai törekvésekről, az elért 
eredményekről, a felmerülő problémákról, az iskolai ünnepségekről, rendezvényekről. 

 Az iskolai statisztika bemutatása és elemzése: tanulói összetétel, magatartás, 
szorgalom, tanulmányi eredmények, igazolt és igazolatlan mulasztások 

 Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységekről és intézkedésekről, a 
tehetséggondozás és a felzárkóztatás helyzetéről, eredményeiről. 

 Az elkövetkező időszak, második félév/következő tanév feladatainak áttekintése. 
Osztályozó értekezletek feladatai 
 Az osztályfőnökök beszámolnak osztályuk összetételéről, fejlődéséről, a szülőkkel 

megvalósuló kapcsolattartásról, az osztály programjairól, 
 A tanulmányi eredmények áttekintése. 
 A magatartás, szorgalom minősítések megállapítása. 
 Határozathozatal a tanuló továbbhaladásáról. 

 
A munkaközösségek feladatai: 
 Részvétel az iskola szakmai munkájának tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében 

és értékelésében,  
 az iskolai alapdokumentumok elkészítésében, módosításában, ezek szakmai 

véleményezésében, 
 Az iskola innovációs törekvéseinek a támogatása. 
 A munkaközösség éves munkatervének elkészítése, megvalósulásának értékelése 

félévkor és év végén. 
 Felmérések, vizsgafeladatok feladatainak összeállítása, valamint a megíratást és 

javítást követően az eredmények értékelése, a szükséges korrekció tervezése, 
végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

 A kompetenciamérésen elért eredmények értékelése, ha szükséges a javító 
intézkedések tervezése, végrehajtásának figyelemmel kísérése. 

 A szakterülethez tartozó tehetséggondozás és felzárkóztatás. 
 Kapcsolattartás a másik tagozat munkaközösségével. 
 Nyílt órák szervezése. 
 Az új munkatársak beilleszkedésének segítése. 
 A pályakezdők szakmai segítése. 

 
 

7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 
tartalma, az osztályfőnök feladatai 

/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ae/ 
 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai 
A pedagógus kötelességeit és jogait a Nkt. 62.§-a határozza meg. Az iskolában tanító 
pedagógustól elvárjuk, hogy azonosuljon az iskola értékrendjével. Munkáját a pedagógiai 
programban megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósulása érdekében, ezek 
folyamatos figyelembevételével végezze. 
 
 Felkészülés a tanítási órákra és tanórán kívüli foglalkozásokra 
 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások vezetése, a tanítás-tanulás módszereinek, 

eszközeinek kiválasztása és alkalmazása 
 Motiválás az érdeklődés felkeltése és fenntartása 
 Pozitív osztálytermi légkör alakítása 
 A tanítás diákokhoz való adaptálása, az egyéni különbségek figyelembe vétele  
 Tanulás tanítása, tanulás-módszertani segítség nyújtása 
 A tanulók munkájának segítése, rendszeres ellenőrzése, értékelése, osztályozása 
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 Felmérések, dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása, értékelése 
 Fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása, a tanulók egymás közötti 

kapcsolatainak formálása 
 Vizsgáztatás: nyolcadik osztályosok év végi vizsgája, javító és osztályozó vizsgák 
 Iskolai adminisztratív feladatok rendszeres és pontos ellátása 
 Hiányzó pedagógus helyettesítése 
 A tanulók felügyelete az óraközi szünetekben, a tanítási órákat követően, az iskolai 

étkezés idején, a tanítási szünetekben. 
 Részvétel az egészséges, biztonságos, esztétikus iskolai környezet alakításában 
 Együttműködés a szülőkkel. Részvétel az iskola szülői értekezletein, a fogadóórákon. 

Szükség esetén egyéni fogadóóra tartása.  
 A szülők tájékoztatása a tantárgyi követelményekről, a tanuló magatartásáról, 

szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, az iskolában használatos taneszközökről, az 
iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai értékelési rendszeréről. A 
tanuló fejlődésében felmerülő egyéni problémák megbeszélése. 

 A szülők bevonása az iskolai rendezvények szervezésébe és lebonyolításába 
 Munkatársi kapcsolatok ápolása, szakmai munkaközösségben végzett munka, 

nevelőtestületi rendezvényeken, esetmegbeszéléseken, műhelymunkákban, 
projektekben, teammunkában, vizsgálatokban való aktivitás, pályázatírás 

 Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, iskolai ünnepségeken, 
rendezvényeken 

 Diákönkormányzat munkájának segítése 
 Megbízás alapján: osztályfőnök, munkaközösség-vezető, gyermekvédelmi felelős, 

diákönkormányzatot segítő tanári feladatok ellátása 
  Iskolai ünnepségek, rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel 
 Táboroztatás 
 A diákok egyéni problémáinak megoldásában segítségnyújtás, egyéni ráhatás 
 Tehetséggondozás, tehetségdiagnosztika 
 Tanulmányi versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése 
 Felzárkóztató foglalkozások tartása 
 Extracurriculáris tevékenységek szervezése: szakkör vezetése, osztály- és tanulmányi 

kirándulás, múzeum-, színház-, könyvtárlátogatás szervezése 
 Tankönyvek közti tájékozódás, tankönyvek kiválasztása 
  Órai segédanyagok, taneszközök gyűjtése, készítése, internetes oktatást-nevelést 

segítő weblapok használata 
 Pedagógiai program, helyi tanterv készítésében való részvétel 
 Folyamatos képzés, önképzés: pedagógiai-pszichológiai és szakjának megfelelő 

szakirodalom folyamatos nyomon követése, hazai, külföldi tanulmányutakon való 
részvétel, szervezett továbbképzésen, konferenciákon való részvétel 

 Tanári munka értékelése, önreflexió 
 A tanügyi jogi dokumentumok, törvények, minisztériumi rendeletek változásainak 

figyelemmel kísérése 
 Továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás 
 Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

felismerése, további segítség nyújtása, illetve a megfelelő segítő megtalálása 
 Egészségvédelem, egészségfejlesztés 
 Nevelést segítő intézményekkel, köztük iskolapszichológiai szolgálattal való 

együttműködés 
 Diákok erkölcsi-állampolgári nevelkedésének, személyiségfejlődésének segítése 

 
Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, aki erkölcsi és jogi 
felelősséget vállal a rábízott tanulókért, az érdekükben kifejtett pedagógiai tevékenységért. Az 
osztályfőnököt – a nevelési munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg 
minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 
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 Koordinálja az osztályát és annak tanulóit érő fejlesztő hatásokat, nevelési tényezőket. 
 Osztályának felelős vezetője, tervezi, szervezi, irányítja és értékeli a rábízott közösség 

iskolai életét és munkáját. 
 Feladata a tanulók személyiségének alapos és sokoldalú megismerése, az iskolai 

értékrend szerinti differenciált fejlesztése, az iskola pedagógiai programjában kiemelt 
alapértékek osztályában való elfogadtatása. 

 Úgy irányítja a közösség tevékenységét, hogy a tanulók önállósága, öntevékenysége a 
csoport önkormányzó képessége folyamatosan fejlődjön.  

 Tiszteletben tartja a gyermekek emberi méltóságát; gondoskodik arról, hogy az osztály 
közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen a tanulóknak, hogy felkészülhessenek 
a demokratikus, közéleti szereplésre. 

 Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit: pontos információkkal rendelkezik az 
osztályon belüli konfliktusokról, rivalizációról, az osztályban uralkodó értékrendről. 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, a tanulók egyéni fejlődési tempójához igazítja. 
 A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart, ezek témáit az 

osztályfőnöki tanmenetben rögzíti. Az órákon folyó irányított beszélgetések az iskola 
pedagógiai programját szolgálják, tartalmazzák a humanista alapértékek elfogadtatására 
való törekvést: a rend, a tisztaság, az udvarias, kulturált viselkedés, a fegyelmezett 
munka és tanulás, a munka és a dolgozó ember tisztelete, az önművelés igénye, a testi-
lelki egészség megőrzése, a környezetvédelem. 

 Nevelőmunkája tervezését az osztályfőnöki foglalkozási terv teszi teljessé, ebben tervezi 
meg a gyermekek személyiségfejlesztése érdekében elvégzendő felméréseket, 
vizsgálatokat, a tanulókkal való egyéni bánásmód eljárásait, s az osztállyal való 
egyeztetés után a tanévre tervezett közös tevékenységeket (kirándulás, klubdélután, 
színház-, múzeumlátogatás, stb.). 

 Gondot fordít arra, hogy osztálya tanulói érjék el a képességüknek megfelelő szintet a 
tanulásban, odafigyel a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

 Segíti a tehetség kibontakozását, a tanulásban lemaradók felzárkóztatását. Biztosítja a 
tanulók részvételét a szakkörökön, korrepetálásokon, fejlesztő foglalkozásokon. 

 Havonta az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi munkájának 
eredményességét, valamint magatartásukat és szorgalmukat.  

 A gyermekek minden iskolai tevékenységét (beleértve a tanórán kívüli és szabadidős 
foglalkozásokat is) értékeli, bennük is kialakítja a reális önértékelés igényét. 

 Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti 
tevékenység iránti érdeklődést, az osztály életének demokratikus szervezésével 
kifejleszti bennük az ehhez szükséges képességeket 

 Folyamatosan törekszik osztályában a társadalmi munkamegosztás megismertetésére. A 
gyermekek életkorának megfelelően szakmai ismertetésekkel, önismereti gyakorlatokkal 
készíti fel tanulóit a pályaválasztásra. 

 Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem 
rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését. 

 Együttműködik az osztályában tanító pedagógusokkal, napközis és tanulószobás 
nevelőkkel. Az iskolapszichológussal, fejlesztőpedagógussal, külső szervezetekkel és 
szakemberekkel amennyiben ez szükséges. 

 Látogatja osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait: tapasztalatait, 
észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli. Szükség 
esetén - az igazgató tudtával - az osztályban tanító tanárokat és az érintett más 
pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

 Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, szervezi a 
kulturált művelődés és szórakozás változatos formáit, hogy kifejlessze bennük a 
szabadidő tartalmas kialakításának igényét. 

 Megismeri a tanuló családi és szociális körülményeit, a szülők iskolával szembeni 
elvárásait, a gyermekükkel kapcsolatos ambícióikat. 

 Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együttműködik a 
szülőkkel. 
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 Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermekek magatartásáról, tanulmányi 
előmeneteléről, alkalmazza az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és elmarasztalás 
formáit. 

 Évente legalább két alkalommal szülői értekezletet, rendszeresen fogadóórát tart. 
 - Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli 

velük a gyermekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, ill. az egyes tanulók 
fejlesztésére vonatkozóan. 

 Kapcsolatot tart osztálya szülői munkaközösségével. Megszervezi az arra vállalkozó és 
alkalmas szülők részvételét az iskolai szabadidős programok, kirándulások, táborozások 
szervezésében, esetleg az iskolai alapítvány támogatásában. 

 Szükség szerint végez családlátogatásokat - a szülők előzetes értesítésével és 
beleegyezésével. 

 Elvégzi az osztályfőnök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló szabályszerű, 
naprakész vezetéséért, a törzslapok pontos felfektetéséért. 

 Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztratív teendőket, 
továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

 Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, az igazolatlan mulasztásokat 
szankcionálja. 

 A gyermekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe, rendszeresen ellenőrzi, 
hogy aláíratták-e szüleikkel az osztályzatokat és bejegyzéseket. 

 Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az igazgató kérésére a 
nevelőtestületi értekezleteken ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyzetét, neveltségi 
szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Az osztályában tanító nevelőkkel 
megvitatja az addig tapasztaltakat és a következő időszak teendőit. 

 Adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai statisztika elkészítéséhez. 
 Aktívan részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a szakirodalom 

tanulmányozását, bemutató foglalkozást, különböző témájú felmérések kidolgozását és 
elemzését vállalja. 

 
8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) af/ 
 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő tanulók: 
 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
 a sajátos nevelési igényű tanulók és  
 a kiemelten tehetséges tanulók. 

 
Az iskola gyermekvédelmi tevékenységei 
A gyermekvédelem iskolánk komplex tevékenységrendszere, amelyet a gyermekek 
érdekében, problémakezelő és problémamegoldó céllal alakítottunk ki. A gyermekek az őket 
bárhol ért negatív hatásokra az iskolában teljesítmény-, magatartás-, viselkedés- és 
kapcsolatzavarral válaszolhatnak. Az okok lehetnek:  
 társadalmiak (deviancia, bűnözés, kilátástalanság, munkanélküliség); 
 családiak (anyagi alapok hiánya, családi kapcsolatok, hagyományok, a családi élet 

labilitása, konfliktusa vagy bármely funkcionális zavara);  
 iskolaiak (képesség- vagy tanulásbeli lemaradásból eredő tanulási nehézség, 

módszertani hibák);  
 egészségügyiek vagy mentálisak. 

 
Az iskolai gyermekvédelem feladata: 
 a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása; 
 a gyermekre ható hátrányos, ártó környezeti tényezők feltárása, lehetőségekhez mérten 

ezek csökkentése, megszüntetése; 
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 a személyiség fejlődésében bekövetkezett károsodások korrigálása. 
 
Főbb területei: a szociális hátrányok enyhítése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek 
kezelése és a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása. 
 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a gyerekek, akiket különböző szociális tényezők 
gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.  
 
Célunk: a gyermekek személyes gondjainak enyhítése, közösségbe illeszkedésük, tanulásuk 
segítése  
 
Feladatunk: 
 a hátrányos helyzet felismerése, okainak felderítése; 
 a szükséges intézkedések megtétele;  
 a hátrányt enyhítő tevékenységformák megtervezése és alkalmazása; 
 a változások folyamatos figyelemmel kísérése, regisztrálása. 

 
Tanév elején felmérjük a segítségre szoruló tanulókat. A regisztrációs lapok vezetése, 
aktualizálása, egyeztetése a gyermekvédelmi felelőssel az osztályfőnökök feladata. A 
tanulásban lemaradó tanítványainknak felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. A 
gyermekek egész napos felügyeletét napközis és tanulószobai csoportok működtetésével 
oldjuk meg. Arra törekszünk, hogy a rászorulók ezt mindenképpen vegyék igénybe. Tartalmas 
szabadidős programokkal segítjük a közösségbe illeszkedést, ha szükséges ennek anyagi 
feltételeit iskolánk alapítványa támogatja. Együttműködünk a családdal (családlátogatás, 
fogadóóra, szülői értekezlet, személyes beszélgetés a szülőkkel). Segítjük a kapcsolatfelvételt 
azokkal az intézményekkel, ahol segítséget kaphatnak problémáik megoldásához 
(családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó).  
Tájékoztatjuk a szülőket azokról a lehetőségekről, amelyek az anyagi hátrányok enyhítését 
szolgálják (étkezési támogatás, rendszeres nevelési és iskolakezdési támogatás, ingyenes 
tankönyv, tankönyvtámogatás, beiskolázási támogatás). Együttműködünk az egészségügyi 
szolgálattal (védőnő, gyermekorvos, szakorvos), az önkormányzat szociális és gyámügyi 
osztályával, a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálattal, a nevelési tanácsadóval, szükség 
esetén a rendőrséggel és a bírósággal is. 
 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 
 
Társadalmi jelenség a magatartási vagy beilleszkedési zavarral küszködő gyermekek 
számának emelkedése. Iskolánkban is több ilyen tanuló van. Az okok elsősorban családi 
eredetűek, megoldásuk gyakran meghaladja az iskola kompetencia körét. Módszereink csak 
tünetek kezelésére vonatkozhatnak, éppen ezért csak átmeneti változásokat eredményeznek. 
 
Célunk: 

 az okok felderítése és lehetőségeinkhez mért orvoslása; 
 a gyermek segítése zavarainak leküzdésében. 

 
Feladatunk: 
 személyre szóló fejlesztési stratégiák kidolgozása és alkalmazása; 
 a pszichésen sérült tanulók kiszűrése és szakemberhez irányítása; 
 együttműködés a családdal, az iskola pszichológussal, és a gyermekeket kezelő 

társintézményekkel (nevelési tanácsadó, pszichiátriai gondozó). 
 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
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Célunk, hogy a gyermeket, meglévő értelmi képességeit figyelembe véve segítsük 
természetes fejlődésében, előrehaladásában, meglévő gátlásainak leküzdésében.  
 
A heterogén környezetből érkező gyerekek tanulási kudarcainak okát felismerjük, és 
folyamatos tevékenységeink vannak e kudarcok feloldására.  
Az eredményesebb felzárkóztatás érdekében a következő feladatokat kell egységes 
rendszerbe foglalnunk: 
 a korai felismerés érdekében bemeneti mérések végzése; 
 az okok feltárása, a gyermek helyzetének elemzése, az egyéni fejlesztés 

lehetőségeinek meghatározása; 
 szükség esetén a tanuló fejlesztő pedagógushoz, iskolapszichológushoz irányítása, 

vagy külső szakember segítségének az igénybevétele; 
 szakellátásának a figyelemmel kísérése; 
 együttműködés az érintett szakemberekkel és a családdal; 
 a differenciált óravezetés, a figyelemkoncentráció biztosítása, a tanuló képességeihez 

mért erőkifejtés ösztönzése, sikerélményhez juttatása; 
 a neki megfelelő tanulási módszerek megtanítása, helyes tanulási szokásainak 

kialakítása; 
 a megértő magatartás, a folyamatos pozitív értékelés és a személyre szabott 

számonkérés; 
 a felzárkóztató órák biztosítása; 
 a gyermek életkorának megfelelő élet-, mozgás- és játékvágy kielégítése; 
 a helyes önértékelés fejlesztése, gyakoroltatása; 
 végső esetben, átirányítás a megfelelő iskolatípusba. 

 
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése oktatása 
Az iskolánkba járó SNI tanulók nevelése oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 
feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 
A tananyag feldolgozásánál és számonkérésénél figyelembe vesszük a fogyatékosság típusát, 
jellegzetességét. Ennek megfelelően: 
 hosszabb időt biztosítunk egy-egy problémás anyagrész elsajátítására, dolgozat 

elkészítésére, 
 tantárgyi minimumot jelölünk ki, 
 a szóbeliséget vagy az írásbeliséget preferáljuk, különösen az élő idegen nyelv 

oktatásánál és számonkérésénél részesítjük előnyben az auditív módszereket, 
 egyéni feleltetést, illetve dolgozatírást biztosítunk, 
 lehetőséget adunk a fogyatékosságot kompenzáló segédeszköz használatára, 
 szükség esetén egyéni haladási tempót biztosítunk a számukra, 
 a tanórai tevékenységbe a diagnózisban szereplő javaslatokat beépítjük, 
 tanulás-módszertani alternatívákat keresünk a fogyatékosság típusának megfelelően, 
 a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján az 

egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés 
lehetőségét biztosítjuk, 

 kiemelten foglalkozunk ezen tanulóink személyiségfejlesztésével.  
 
Hosszabb távon az SNI tanulók lehetőségeihez, illetve korlátaihoz igazodva speciális 
tartalmak, követelmények kialakítása a célunk, melyhez szakemberek bevonása, pedagógusok 
felkészítése szükséges. 
 
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 
Az oktatásnak „…elő kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint 
szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehetőségek legtágabb határáig való 
kifejlesztését…” (Gyermekjogi Egyezmény 29. cikk) 
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Tehetségen, a személyiségnek azt a veleszületett, kiváló adottságokon alapuló képességét 
értjük, amely, lehetővé teszi hogy valamely területen, az átlagot jóval meghaladó 
teljesítményt érjen el. 
 
Célunk, hogy 
 felismerjük, ki miben tehetséges és 
 úgy adjunk a gyermek tehetségének kibontakoztatásához feladatokat, hogy  
 a tevékenység céljával és eredményével kapcsolatos felelőssége és értéképítésre való 

törekvése is fejlődjön. 
Feladatunk: 
 a tanórákon és a tanórákon kívül is sokféle, változatos tevékenységet kínálni, hogy 

tehetség megnyilvánulhasson, kibontakozhasson (báb, furulya, tánc, szakkörök, 
énekkar, kézműves foglalkozások, sportolási-, szereplési lehetőségek, versenyek, 
vetélkedők, pályázatok stb.); 

 figyelni a tehetséges gyermek fokozott terhelésére (emelt szintű oktatás, kiegészítő 
anyagrészek, több önálló feladat); 

 megerősíteni, továbbfejleszteni a tudásszerzés iránti nyitottságát; 
 kialakítani az önálló ismeretszerzés képességét; 
 lehetőséget adni az őt érdeklő témák elmélyült vizsgálatára (irodalom javaslat, 

programajánlás, egyéni pályázati lehetőségek, házi dolgozat, kiselőadás); 
 fejleszteni a kreativitását, 
 növelni a feladat iránti elkötelezettségét; 
 ráébreszteni saját felelősségére tehetségének kibontakoztatásában, felhasználásában. 

 
Céljaink, feladataink minél eredményesebb megvalósítása érdekében csatlakoztunk a 
Tehetségpont országos szervezet munkájához. A szervezet által szervezett konferenciákon, 
továbbképzéseken tanultakat igyekszünk jól hasznosítani, beépíteni az iskolai 
tehetséggondozás folyamatába. Ösztönözzük tanítványainkat, hogy vegyenek részt a 
különböző tanulmányi, képzőművészeti és sport versenyeken. Versenyek szervezésével 
lehetőséget biztosítunk, hogy tudásukat iskolatársaikkal és más iskolák tanulóival is 
összemérhessék. 
 

9. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel /20/2012. 
(VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ag/ 

 
A gyermekek első tapasztalataikat a demokráciáról az iskolában szerzik. A köznevelési 
törvény lehetővé teszi, hogy a tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot 
alakítsanak, mely véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az őket érintő valamennyi 
kérdésben. Tudjuk, hogy az iskola akkor jár el helyesen, ha minél több ügyben kéri, és veszi 
figyelembe a tanulók véleményét, javaslatait. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy kiskorú 
gyermekekről van szó, akik még kevés ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, felelősségük 
korlátozott, éppen ezért az osztályközösségek valódi irányítói az osztályfőnökök.  
A diákok legalább egy-egy fővel képviselik tanulócsoportjukat az iskolai diákbizottságban. A 
diákönkormányzat munkáját pedagógus segíti. Részt vesz a diákok rendszeresen tartott 
megbeszélésein, tájékoztatja őket az iskolai élettel kapcsolatos aktuális feladatokról, 
lehetőségekről. Képviseli a tanulókat a tantestület, illetve a szülők fórumain, továbbítja 
kéréseiket, javaslataikat, észrevételeiket a nevelőtestület felé. Évente legalább egy 
alkalommal diákközgyűlést tartunk. 
 A diákképviselők választása tanévenként osztálykeretben történik. 
 A diákelnököt a jelöltek programjainak megismerése után, szavazással választják meg 

a tanulók. 
 Az iskola tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 

zavartalan működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, 
berendezéseit az iskolai SZMSZ és a házirend használati rendszabályai szerint 
térítésmentesen veheti igénybe. 
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 A diákönkormányzat SZMSZ-ét, éves munkatervét a tanulók fogadják el, és a 
nevelőtestület hagyja jóvá. 

 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 
- működéséről 
- a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 
- hatáskörei gyakorlásáról 
- egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról 
- tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről 

Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. Így különösen 
 az iskolai házirend, SZMSZ, és pedagógiai program elfogadása előtt, 
 a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározása előtt, 
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál. 

 
 

10. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 
kapcsolattartásának formái /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ah/ 

 
A szülőkkel való kapcsolattartás formái 
Az iskola, mint nevelő-oktató intézmény, csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 
érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. A gyermeki személyiség 
harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus-közösség jól 
szervezett, aktív együttműködése, ezért a kapcsolattartás és segítségnyújtás következő formái 
működnek iskolánkban. 
 Szülői választmány értekezlete évente két alkalommal: tájékoztatás a tanév céljairól, 

feladatairól, tervezett rendezvényeiről és az elvégzett munka értékelése 
 Szülői értekezlet évente két alkalommal 
 Pályaválasztási szülői értekezlet a szülők és a tanulók helyes, felelős döntésének 

elősegítésére 
 Tájékoztató szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek 
 Fogadóórák: az egyéni nevelési és tanulási problémák megoldása érdekében 
 Családlátogatás szükség esetén, a súlyosabb nevelési és tanulási gondok kezelése, 

megoldása érdekében 
 Rendszeres írásbeli tájékoztatás a nevelési és oktatási eredményekről és 

hiányosságokról 
 Probléma esetés a kapcsolattartás ajánlott és elvárható útja: szaktanár  osztályfőnök 
pszichológus vagy iskolai gyermekvédelem  külső segítő szervezet 

 Iskolacsilingelő program, mely alkalmat ad a leendő elsősök szüleinek az iskola 
megismerésére 

 Nyílt órák tartása 
 Alapítványi bál az iskola alapítványának támogatására 
 Karácsonyi koncert 
 Jótékonysági est 
 Iskolaszépítő délelőtt szervezése 
 A szülők meghívása az iskolai ünnepélyekre, rendezvényekre, az osztályok 

programjaira 
 
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai 
munka eredményességét. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást 
kérhet az iskola igazgatójától, e témakör tárgyalásakor részt vehet a nevelőtestületi 
értekezleten is. 
A szülők részéről nevelőmunkánk eredményessége érdekében az alábbi közreműködési 
formákat várjuk el: 
 együttműködő magatartást, 
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 őszinte véleménynyilvánítást, 
 az iskola rendezvényein való részvételt, 
 a nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldás keresésében való aktív 

közreműködést, 
 érdeklődő-, segítő hozzáállást, 
 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös megoldását. 

 
A diákokkal való kapcsolattartás formái 
A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során, a tanítási 
órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, a tanórák közötti szünetekben, a tanítás előtt és után 
történik.  
A diákok bármely tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, 
információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől személyükről és az osztályközösségről. 
A diákok személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztálytanítók, az osztályfőnök és a 
szaktanárok foglalkoznak. 
A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információk közlésére illetve cseréjére a 
következő fórumokat működtetjük.  
 
Diákközgyűlés: A tanulók legmagasabb tájékozató fóruma a diákközgyűlés, amely nyilvános, 
és azon bármelyik diák megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. Tanévenként legalább 
egy alkalommal kell tartani, és az osztályok minimum két fővel képviseltetik magukat. 
Napirendjét a közgyűlés előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlésen az igazgató 
és a diákönkormányzat vezetője, a diákkörök vezetői beszámolnak az eltelt időszak 
munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről.  
A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a megjelent vezetőkhöz, kérhetik problémáik 
és gondjaik megoldását. A diákok kérdéseire a helyszínen vagy 30 napon belül választ kell 
adni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a diákönkormányzat, vagy az intézmény 
igazgatója kezdeményezi.  
 
A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 
formái  
A diákközgyűlésen kívül is joga a tanulóknak, hogy tájékoztatást kapjanak az őket érintő 
kérdésekről, és hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. A 
tájékoztatás folyamatosságát az osztályfőnök biztosítja. A tanuló javaslatával, kérdésével az 
iskola vezetéséhez, pedagógusaihoz fordulhat, és 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 
Kérdést az osztályfőnöki órán kell feltenni, és az osztályfőnök juttatja el érintettekhez, akik 
személyesen, írásban vagy az osztályfőnökön keresztül válaszolnak. Az iskolai döntések ellen 
a jogszabályban meghatározott módon jogorvoslattal lehet élni.  
Az iskolai tájékoztatás egyéb formái:  
 iskolai faliújságon történő hirdetés,  
 szóbeli hirdetés,  
 ellenőrzőbe beírt információ,  
 iskolai körlevél kiadása,  
 iskolai rendezvényeken tájékoztatás,  
 rendkívüli iskolagyűlés összehívása szünetben,  

 
Diákkörök  
Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A 
pedagógiai program céljainak megfelelő diákköri tevékenységet iskolánk támogatja. 
Az intézményvezető a diákkör céljaitól és tagjainak magatartásától függően engedélyezi az 
iskola meghatározott helyiségeinek házirend szerinti használatát, és nem ingyenes működés 
esetén megszabja annak díját is. 
A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:  
 a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét és osztályát, (legalább 10 tanuló, 

jelentkezése szükséges) 
 az intézményben tartózkodás rendjét (időtartam, helyiség igény),  



 25 
 

 a diákkör felelős, felnőtt vezetőjének nevét,  
 amennyiben költségdíjas, úgy a havi fizetés rendjét és módját.  

A diákkörök évente kötelesek működésükről beszámolni a diákközgyűlésnek.  
 
Az iskola és az óvodák kapcsolata  
Fontosnak tartjuk az együttműködést, a nevelési elvek összehangolását az óvodákkal. 
Beiskolázási terveinkről az iskolacsilingelő program keretében tájékoztatjuk a leendő első 
osztályosok szüleit, valamint az óvónőket. Szorgalmazzuk a kölcsönös intézménylátogatást, a 
tanórák megtekintését, a hospitálásokat, az óvodások nyomon követését, a gyermek 
fejlődésével kapcsolatos mérések eredményeinek megbeszélését.  
 tájékoztatás az iskoláról: szórólapok, plakát, szülői értekezlet az óvodákban, 
 tájékoztató szülői értekezlet az iskolában 
 nyílt órák a szülőknek,  
 kézműves, sport, illetve játékos foglalkozások tartása a leendő első osztályosoknak, 
 karácsonyi műsor az óvodásoknak, 
 az óvónők iskolai látogatása 

 
Az iskola és a középiskolák közötti kapcsolat  
Minden továbbtanuló diák számára fontos, hogy képességeihez és elképzeléseihez mérten a 
leginkább megfelelő középiskolában folytassa tanulmányait. Ennek kiválasztásában fontos 
szerepe van az osztályfőnöknek, akinek tanácsát a szülők szinte minden esetben kikérik. Ezért 
segítséget kell nyújtania iskolánknak, hogy a legszélesebb körű tájékoztatást megkapják a 
lehetőségekről, és a középiskolák konkrét bemutatkozásával még inkább szemléletesebbé 
tenni a választást.  
 pályaválasztási szülői értekezlet, 
 középiskolai nyíltnapokon részvétel, 
 a középiskolák által szervezett versenyeken, felvételi előkészítőkön részvétel 

 
A gyermekjóléti szolgálatok és az iskola kapcsolata  
A rászoruló családok, tanulók segítése érdekében fontos, hogy a gyermekjóléti szolgálatokkal 
folyamatos kapcsolatot tartsunk fenn. A kapcsolattartás elsődlegesen a gyermekvédelmi 
felelős feladata, de lényeges az osztályfőnök szerepe, és a tanulóval foglalkozó más 
pedagógusok bevonására is szükség lehet.  
Az együttműködés leggyakrabban alkalmazott formái 
 Gondozásba vétel kezdeményezése 
 Tájékoztatás a gondozásba vett tanuló hiányzásairól, magatartásáról, szorgalmáról, 

tanulmányi előmeneteléről, körülményeiben bekövetkező változásról 
 Esetmegbeszélésen, esetkonferencián részvétel 
 Védelembevétel kezdeményezése 
 Közös családlátogatás 
 Rendkívüli szociális támogatás igénylése 

 
Egyéb kapcsolatok 
 A gyermek testi-lelki egészségének érdekében együttműködünk az egészségügyi 

szolgálattal (védőnő, háziorvos, gyermekorvos), a szociális szolgálattal (családsegítő, 
nevelési tanácsadó, gyermekvédelmi szolgálat). A kapcsolattartás formái részletesen a 
„Teljekörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok” című fejezetben találhatók. 

 Igyekszünk a Vácon működő kulturális intézményekkel, jó együttműködést 
kialakítani. Biztosítjuk, hogy diákjaink megismerjék és használják ezen intézmények 
szolgáltatásait. Tanulóinkat ösztönözzük, hogy szervezett vagy egyéni formában 
vegyenek részt a kulturális intézmények által szervezett rendezvényeken, 
kiállításokon, színházi- és mozi előadásokon.  

 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Talentum alapfokú művészetoktatási 
intézménnyel, mely alapján tanulóink igény szerint táncoktatásban részesülnek. 

 A zeneiskola szolfézs, hegedű és zongoraoktatást végez iskolánkban. 
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 Törekszünk a Vácon működő egyházakkal és vezetőikkel a jó kapcsolatok ápolására. 
A történelmi egyházak képviselőit meghívjuk az iskola rendezvényeire, biztosítjuk, 
hogy tanulóink itt az iskolában igény szerint részesüljenek hitoktatásban. 

 Iskolánkban fontosnak tartjuk a folyamatos megújulást, a szakmai fejlődést, az 
innovációt ezért tagjai vagyunk az Önfejlesztő Iskolák Országos Egyesületének. Az 
egyesület lehetőséget kínál, hogy a tagiskolák megismertessék egymással az 
intézményükben folyó szakmai-pedagógiai munkát, a fejlesztéseiket. Támogatja, az 
intézményekben folyó tudományos kutatómunkát, és megismerteti ennek eredményeit 
a szakmai közvéleménnyel. Részt veszünk az egyesület által szervezett országos 
konferenciákon, szakmai tanácskozásokon, fórumokon ahol a közoktatás aktuális 
kérdéseiről, iskolai innovációkról hallhatunk beszámolókat, illetve új módszertani 
törekvésekkel ismerkedünk meg.  

 Részt veszünk a város vagy a többi általános iskola által szervezett rendezvényeken, 
versenyeken.  

 Diákjaink nemzeti ünnepeinken, karácsonykor, anyáknapján műsorral kedveskednek a 
város idősek otthonaiban lakóknak. 

 
 
11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai követelményei, részei, az 

értékelés szabályai /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ai; 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 65. § 

(5)/ 
 

A vizsgaszabályzat célja: A félévi illetve az év végi osztályzat megállapítása, amennyiben ez 
az évközi érdemjegyek alapján nem lehetséges. 
 
A vizsgaszabályzat hatálya: 
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 
 osztályozó vizsgákra, 
 különbözeti vizsgákra, 
 javítóvizsgákra  
 pótló vizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 
aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 
akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 
Kiterjed, továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és 
ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét, írja elő.  
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 
tagjaira. 
 
Tanulmányok alatti vizsgák: (20/2012.(VIII. 31.) EMMI r. 64.§-73.§ alapján) 
Osztályozó vizsgán kell megállapítani a tanuló a félévi és év végi osztályzatait, ha 
 felmentették a foglalkozásokon való részvétel alól. 
 Tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték egy vagy több tantárgyból, illetve 

valamennyi tantárgyból.  
 Igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott 

tantárgyból a tanítási órák 30%-t és emiatt teljesítménye a tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó vizsgát 
tegyen.  

 Osztályzatainak megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát 
Különbözeti vizsgát kell tenni a tanulónak, ha a tanügyi dokumentumokból az állapítható 
meg, hogy az iskolába érkező tanuló, a fogadó iskola helyi tantervében kötelező 
tantárgyat/tananyagot az előző iskolában nem tanulta.  
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Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad 
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. Távozásáig, a vizsgakérdésekre adott 
válaszait, ha ezt a vizsgázó kéri, értékelni kell. 
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  
 A tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 
 A vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély 

nélkül távozik. 
 
Az osztályozó és különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 
kijelölni. (félév végén és a tanév végén), de osztályozó vizsga a tanév során bármikor 
szervezhető. A vizsgák pontos időpontját, a vizsgát megelőző három hónapon belül az 
igazgató határozza meg, erről a vizsgázót a vizsgára jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni. 
A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31.-éig terjedő időszakban kell megszervezni. A 
vizsga időpontjáról és a vizsgakövetelményekről legkésőbb a tanévzáró ünnepség időpontjáig 
az osztályfőnök a szaktanár segítségével tájékoztatja a tanulót. 
A vizsgaidőpontot a helyben szokásos módon is (hirdetmény kifüggesztése, honlapon való 
megjelentetés stb.) közzé kell tenni. 
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  
 
A tanulmányok alatti vizsgák vizsgabizottsága és a bizottság működése  
A vizsgákat a tanulók háromtagú, az iskola tanáraiból szervezett vizsgabizottság előtt teszik 
le. A vizsgabizottság tagjai lehetőleg azok a tanárok legyenek, akik a tanulót előzően 
tanították, vagy vizsgáztatták. 
 
Az igazgató 
 Előkészíti a vizsgabizottság munkáját, felel a vizsga törvényes előkészítéséért és 

zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 
 Dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet, a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe. 
 Írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről. 
 Ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását. 
 Minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni, és be lehessen fejezni. 
Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján – az 
igazgató helyettese vagy más megbízottja. 
 
A vizsgabizottság elnöke  
 Felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért.  
 Meggyőződik, hogy a vizsgázó jogosult a vizsga megkezdésére.  
 Vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, szükség esetén szavazást 

rendel el.  
 Átvizsgálja és aláírja a vizsgával kapcsolatos iratokat.  
 Kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázó tanuló kizárását. 

 
Kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel 
és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet. 
 
Az írásbeli vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok 
 
 A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. 
 A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a 

jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az 
írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem 
adható. 
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 Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, 
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A 
feladatlap előírhatja a számítógép használatát. 

 Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 
segédeszközökről az iskola gondoskodik; azokat egymás között nem cserélhetik. 

 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 
feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

 A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 
vizsgatantárgyanként negyvenöt perc, előre meghatározott esetekben legfeljebb hatvan 
perc. 

 Ha a vizsgát valamilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsga 
idejét meg kell növelni. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet 
megtartani. A vizsgák között legalább 10 perc pihenőidőt kell a vizsgázók részére 
biztosítani.  

 Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, 
tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, 
és értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. A vizsgáztató tanár értékelését a 
vizsgabizottság elnöke rávezeti a vizsga jegyzőkönyvére. 

 Ha a vizsgáztató tanár, szabálytalanságot észlel, elveszi a feladatlapot és ráírja az észlelt 
szabálytalanságot, annak pontos idejét, és ezt aláírja. A feladatlapot visszaadja a 
vizsgázónak, aki folytathatja a vizsgát.  

 A vizsgát követően az észlelt szabálytalanságot írásban jelenti az igazgatónak, aki a 
bejelentést haladéktalanul kivizsgálja, és erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet 
az igazgató, a vizsgáztató tanár, és a vizsgázó is aláírja. 

 Az igazgató és két másik pedagógus, akik nem tagjai a vizsgabizottságnak, mérlegelik a 
szabályszegés súlyosságát. és döntenek arról, hogy évismétlésre, vagy javítóvizsgára 
kötelezik a vizsgázót, vagy csak a feladatmegoldás egy részét kell érvénytelennek 
tekinteni és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékelni a vizsgázó 
teljesítményét.  

 
A szóbeli vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok 
 
 A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.  
 Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga. 
 A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 
 A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, 

és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 
vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

 A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a 

vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a 
vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

 Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább 30 perc felkészülési időt kell 
biztosítani. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 
szabad előadásban kell elmondania. 

 Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama legfeljebb 15 perc lehet. A 
vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 
ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel 
kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel 
kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a 
rendelkezésére álló idő letelt. 
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 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 
alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot, biztosít részére újabb felkészülési 
idővel.  

 Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

 A vizsgázónak, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 15 perc 
pihenőidőt kell biztosítani. 

 
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók vizsgáira vonatkozó egyéb szabályok 
 
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján  
 Szóbeli vizsgán a felkészülési időt legfeljebb 10 perccel meg kell növelni.  
 Írásbeli vizsgán legfeljebb 30 perccel növelhető a válaszadásra megadott idő. 
Az írásbeli beszámolón az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, 

számítógép stb.) alkalmazását biztosítani kell. 
Szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli 

beszámolóval váltható fel. 
 
A vizsgatárgyak követelményrendszere 
 Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott 

tantárgyának az intézmény helyi tantervében található követelményrendszerével. 
 
A vizsgák értékelése  
 
 A tanuló vizsgán nyújtott teljesítményének végső értékelése az írásbeli dolgozat és a 

szóbeli felelet átlagának százalékos megállapításával, érdemjegyre történő átváltásával 
történik. 

 Ha a tanuló csak szóbeli vagy csak írásbeli vizsgát tesz egy vizsgatárgyból, értékelése 
ennek százalékos eredménye alapján történik. 

 A százalékos értékelés érdemjegyre történő átváltásának szabályai 
munkaközösségenként kerülnek megállapításra a vizsgatípusok függvényében. A 
százalékos értékelés érdemjegyre történő átváltásának szabályairól a vizsgázót az 
eredmény kihirdetésekor tájékoztatni kell. 

 A munkaközösségek által megállapított az egyes tantárgyakra vonatkozó értékelési 
szabályokat a munkaközösség-vezetők ismertetik a tanulókkal. 

 Ha a tanuló az osztályozóvizsgán elégtelen osztályzatot kap, a legközelebbi 
javítóvizsga időszakban a tanulónak javítóvizsgát kell tenni. 

 A javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott tanuló tanulmányait az adott évfolyam 
megismétlésével folytathatja. A javítóvizsga nem ismételhető meg. 

 
 
 
A vizsgák eredményének rögzítése 
 
 A tanuló vizsgán elért eredményét az osztályfőnök rögzíti a tanügyi dokumentumokba.  

 
A tanulmányok alatti vizsgák részei 
 

A tanulmányok alatti vizsgák részei alsó tagozat 
Tantárgyak írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar nyelv  X   
Irodalom X X  
Idegen nyelvek  X  
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Matematika X   
Erkölcstan  X  
Környezetismeret X X  
Ének-zene  X  
Vizuális kultúra   X 
Életvitel és gyakorlat    X 
Testnevelés és sport   X 

 
 

A tanulmányok alatti vizsgák részei felső tagozat 
Tantárgyak írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar nyelv  X (X)*  
Irodalom  X  
Idegen nyelvek  X  
Matematika X (X)*  
Erkölcstan  X  
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek  X  

Természetismeret  X  
Fizika  X  
Kémia  X  
Biológia-egészségtan  X  
Földrajz  X  
Ének-zene  X X 
Dráma és tánc/Hon- és 
népismeret   X 

Vizuális kultúra   X 
Informatika   X 
Technika, életvitel és 
gyakorlat  X   

Testnevelés és sport   X 
 
(X)* = Csak akkor, ha a tanuló írásbeli vizsgája elégtelen lett. 
 
 

12. A felvétel és az átvétel - Nkt. keretei között  

/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) aj, 7. § (3) / 
. 

A tanulói jogviszony az iskolába történő jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján 
keletkezik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt, a hatályos jogszabályok 
előírásait figyelembe véve. 
Az első évfolyamra történő jelentkezés feltétele, hogy a tanköteles korú gyermek az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget elérje, és ezt az óvoda, vagy szakértői vélemény igazolja.  
A beiratkozás minden évben március 1-je és április 30-a között, a kormányhivatal által 
megállapított időpontban történik.  
A szülők a beiratkozás pontos időpontjáról, és az iskola beiskolázási körzetéről az óvodában, 
az iskola honlapján, a bejárati ajtóra kitett tájékoztatóból értesülnek.  
A beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését, 
tanúsító igazolást. Az iskolában felvételi vizsgát nem szervezünk, de ha a tanuló az iskolában 
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folyó emelt szintű oktatásra jelentkezik sport vagy a művészetek területén, akkor alkalmassági 
vizsgán vizsgálható, hogy a követelményeknek képes lesz e megfelelni. 
Az iskola elsősorban a felvételi körzetében élő tanulókat veszi fel, a további felvételi 
kérelmeket a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 24. § (5), (6), (7) szerint teljesíti.  
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, ha a tanuló az iskola 
beiskolázási körzetébe költözik és emiatt a régi iskolájában, nem tudja folytatni a 
tanulmányait, valamint az iskola az adott tanulócsoportban rendelkezik szabad férőhellyel. 
Más településről tanulót csak fenntartói engedéllyel vehet fel, vagy át az iskola. 
A fent említett rendeletben meghatározottakon túl, a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásakor 
az iskola előnyben részesíti a következő tanulókat: 
 A szülő/gondviselő az iskola dolgozója 
 A tanuló testvére már az iskola tanulója 
 Szülő/gondviselő munkahelye Vácon van 
 Szülő/gondviselő munkahelye nem Vácon van, de a tanítási idő után, amíg a szülők 

dolgoznak, a tanuló felügyeletéről gondoskodó nagyszülő az iskola közelében lakik 
 A tanuló váci sportegyesületben sportol, vagy más rendszeres szabadidős 

tevékenységet gyakorol Vácon.  
Ha az átvételét kérő tanuló valamelyik, az iskolában kötelező tantárgyat a másik iskolában 
nem tanulta, akkor az iskola igazgatója  
 engedélyezheti, hogy az adott tantárgyból különbözeti vizsgát tegyen  
 addig amíg a tanulóegyéni segítséggel felzárkózik, de legfeljebb egy évig mentesítheti 

az adott tantárgy osztályozása, minősítése alól. 
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Helyi tanterv 
 

13. Az oktatásért felelős miniszter által kiadott vagy jóváhagyott 

kerettantervek közül választott kerettanterv megnevezése és óraszámai 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) ba/ 

 
Az oktatásért felelős miniszter által kiadott vagy jóváhagyott kerettantervek közül az 
alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése Változat 
Magyar nyelv és irodalom A 
Fizika A 
Kémia A 
Biológia-egészségtan A 
Ének-zene felső tagozat B 
Ének-zene alsó tagozat B 

 
14. A szabadon tervezhető órakeret felhasználása, választható órák  

/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bb/ 
 

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

Óraterv a helyi tantervhez az 1–4. évfolyamon 
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+1 6+1 
Idegen nyelvek       2 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+0,5 
Erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1+1 1+0,5 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Informatika    +1 
Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 
Felhasznált órakeret 25 25 25 27 
Választható óra: Tánc és 
mozgás 1 1 1 1 

 
 
Kötelező tanórai foglalkozások: 
A szabadon tervezhető órakeretből minden évfolyamon megnöveltük a magyar nyelv és 
irodalom és a matematika tantárgyak óraszámát, valamint a 3. és 4. évfolyamon 1 illetve 0,5 
órával kiegészítettük a környezetismeret óraszámát. Az egyes tantárgyakra így kapott 
óraszámok minden iskolánkba járó alsós tanuló számára kötelező órák.  
A választott kerettanterv tananyagát helyi tantervünkben újabb tartalommal, 
követelményekkel nem egészítettük ki, a rendelkezésre álló időkeretet az egyes tematikai 
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egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése, illetve a képességek 
fejlesztése céljából. 
 
 

Óraterv a helyi tantervekhez – 5–8. évfolyam 
Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
 A B A B A B A B 
Magyar nyelv és 
irodalom 4 4 4 4 3+1 3+1 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 3 3 3 3 
Matematika 4 4 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 
Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Természetismeret 2+1 2+1 2+1 2+1         
Fizika         2 2 1+1 1+1 
Kémia         1+0,5 1+0,5 2 2 
Biológia-
egészségtan         2 2 1+1 1+1 

Földrajz         1+0,5 1+0,5 2 2 
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dráma és tánc 1 1             
Vizuális kultúra 1 1 1+1 1+1 1 1 1 1 
Informatika +1  +1  1 1 1 1 1 1 
Technika, életvitel 
és gyakorlat  1 1 1 1 1 1     

Testnevelés és sport  5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 
Szabadon tervezett 
órakeret 2 2 3 3 3 3 3 3 

Felhasznált órakeret 28 28 28 28 31 31 31 31 
Választható óra: 
emelt angol  2  2  2  2  

Német nyelv     2 2 2 2 
Természettudományi 
gyakorlatok  1  1  1  1 

Tánc és mozgás 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
A = emelt szintű angolos óraterv  B = természettudományos irányultságú óraterv 
 
Kötelező tanórai foglalkozások: 
A szabadon tervezhető órakeretből kiegészítettük a magyar nyelv és irodalom valamint a 
matematika órák óraszámát, úgy hogy a felső tagozaton minden tanulónak ezekből a 
tantárgyakból heti 4 órája legyen.  
Felhasználtunk továbbá az ötödik évfolyamon 1 órát az informatika és 1 órát a 
természetismeret tantárgy tanításához.  
A hatodik évfolyamon 1 órát a természetismeret és 1 órát a vizuális kultúra tantárgyak 
tanításához.  
A hetedik évfolyamon 0,5-0,5 órával növeltük a kémia és a földrajz órák óraszámát.  
A nyolcadik évfolyamon pedig 1-1 órával a fizika és a biológia-egészségtan órák számát. 
Az egyes tantárgyakra így kapott óraszámok minden iskolánkba járó tanuló számára kötelező 
órák.  
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A választott kerettanterv tananyagát helyi tantervünkben újabb tartalommal, 
követelményekkel nem egészítettük ki, a rendelkezésre álló időkeretet az egyes tematikai 
egységek között osztottuk el az alkalmazható tudás megszerzése, illetve a képességek 
fejlesztése céljából. 
 
Választható tanórai foglalkozások 
Tanulóinknak választásra kínáljuk, a választható órakeret terhére az emelt szintű angol nyelvi 
oktatást, a természettudományi gyakorlatok tantárgy tanulását, a tánc és mozgás tantárgyat 
illetve a 7-8. évfolyamon második idegen nyelvként a német nyelv tanulását.  
A tanulónak választásakor figyelembe kell venni, hogy a heti maximális terhelése nem lehet 
több az 5-6. évfolyamon 31, a 7-8 évfolyamon 35 óránál.  
Az emelt szintű oktatásban részt vevőknek a helyi tantervünkben meghatároztuk magasabb 
szintű követelményeket.  
 

 
15.  Az iskolában alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elvei 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bc/ 

 
A kiválasztott tankönyveknek, taneszközöknek pedagógiai, szakmai-tartalmi valamint formai 
kritériumoknak egyaránt meg kell felelniük. 
A tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek, feleljenek meg a tantervi 
céloknak, követelményeknek. Legyenek didaktikailag kimunkáltak: taníthatók és tanulhatók. 
Építsenek a gyermekek életkori sajátosságaira, segítsék a tanulókat eligazodni szűkebb és 
tágabb környezetükben és saját belső világukban. Tegyék lehetővé a gyermekek kognitív és 
emocionális szükségleteinek kielégítését, a változatos nevelő hatások érvényesítését.  
Kínáljanak lehetőséget az önálló ismeretszerzésre. Nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy 
nehezen érthető a gyerekek számára. Megjelenésükkel is motiválják a gyermekeket a 
tanulásra, ízléses, a szövegekhez szervesen hozzátartozó illusztrációkat tartalmazzanak. A 
tankönyvekben, munkafüzetekben lévő tananyag, illetve gyakorlatok jól tagoltak, 
áttekinthetőek legyenek.  
A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle motiváló feladatot 
tartalmazzanak. A gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a 
differenciált jártasság-, képesség-, és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra és a 
tehetséggondozásra. 
A tankönyvek, taneszközök legyenek alkalmasak a mindennapi munkára, elfogadható reális 
áron kínálják őket. A pedagógusokat a tantárgyi program megvalósítását egyéb 
segédeszközök (kézikönyvek, felmérőlapok, feladatgyűjtemények, digitális segédanyagok) is 
segítsék. 
Iskolánkban új, addig nem használt tankönyv rendelése kizárólag felmenő rendszerben 
történhet, igazgatói engedély alapján. Csak olyan könyv választható, mely az iskolai 
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint valamennyi 
tanuló részére biztosítható. 
 
 

16. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bd/ 
 

Erkölcsi nevelésünk célja, hogy felkészítsük tanulóinkat az életben elkerülhetetlen 
értékkonfliktusokra, segítsünk választ találni erkölcsi és életvezetési problémáikra.  
Ennek érdekében, megalapozzuk és fejlesztjük, azokat a készségeket és attitűdöket, melyek 
elősegítik boldogulásukat a felnőtt életben, helytállásukat a munka világában: önfegyelem, 
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felelősségérzet, kötelességtudat, mértéktartás, együttérzés, segítőkészség, tolerancia és 
tisztelet. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
Célunk, hogy kialakítsuk tanulóinkban a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet érzését. 
Fontosnak tartjuk, hogy ismerjék és becsüljék hazájukat, lakóhelyüket és szülőföldjüket, 
nemzeti, népi kultúránk értékeit és hagyományait, a jeles magyar történelmi személyiségek, 
tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. 
Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulóknak, magyarságtudatukat megőrizve, 
ismerniük kell történelmét, sokszínű kultúráját. Életkoruknak megfelelően tájékozódniuk kell 
az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő 
nemzetközi együttműködési formákról. 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
Célunk a cselekvő állampolgári magatartás megalapozása, melyet a törvénytisztelet, az 
együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság, az emberi jogok tisztelete, az 
erőszakmentesség, és a méltányosság jellemez. 
A tanuló sikerességének, boldogulásának feltétele, hogy legyen képes részt venni annak a 
szűkebb és tágabb közösségnek az életében, ahol él. Az ehhez szükséges képességek, 
értékorientációk, beállítódások kialakítását, fejlesztését, a tanulók aktív részvételére építő 
tanítással, az iskolai élet demokratikus gyakorlatával biztosítjuk. 
Fejlesztjük a tanulók kreatív, önálló kritikai gondolkodását, elemző-képességét, vitakultúráját. 
Lehetőséget nyújtunk a felelősségvállalás, az autonóm cselekvés, a konfliktuskezelés, az 
együttműködés, a segítségnyújtás gyakorlására, miközben megbízhatóságra, toleranciára, 
empátiára neveljük diákjainkat. A diákönkormányzat közreműködésével bevonjuk őket az 
iskolai életükkel kapcsolatos döntésekbe is. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
Célunk, hogy tanítványaink megalapozott önismeretük által képessé váljanak a boldog, 
egészséges és kulturált egyéni és közösségi életre, mások megértésére és tiszteletére, 
szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására. 
Ennek érdekében segítjük a tanulók kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati 
készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Arra törekszünk, hogy az elsajátított tudást és 
készségeket énképükbe be tudják építeni. Érezzék, hogy saját fejlődésüket, sorsukat alakítani 
tudják. Váljanak képessé érzelmeik hiteles kifejezésére, az empátiára és kölcsönös 
elfogadásra. 
 
A családi életre nevelés 
Célunk, hogy felkészítsük tanítványainkat a felelős párkapcsolatok kialakítására, valamint a 
családi életükben felmerülő konfliktusok megértésére és kezelésére. 
A családok egy részének működésében bekövetkező zavarok, az értékrendben jelentkező 
átrendeződések szükségessé teszik a harmonikus családi minták közvetítését, annak 
elfogadtatását, hogy a családot értéknek tekintjük, hiszen kiemelkedő jelentősége van a 
gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi 
létének alakításában. A tanulók életkorához illően foglalkozunk a szexuális kultúra 
kérdéseivel is. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés célja, hogy hozzásegítse a tanulókat az egészséges testi és 
lelki állapot örömteli megéléséhez. 
Arra törekszünk, hogy a gyerekek, sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és –amennyire 
csak lehet – azok szerint éljenek. Legyen igényük a testi higiéniára, a helyes táplálkozásra, a 
mozgásra, a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 
egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas 
konfliktusok kezelésére. 
Feladatunk hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a 
betegségek-megelőzésére. Motiváljuk és segítsük őket a káros függőségekhez vezető 



 36 
 

szokások kialakulásának megelőzésében. Felhívjuk figyelmüket a szabályok betartásának 
fontosságára a közlekedésben, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a 
váratlan helyzetek kezelésében. 
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, 
lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
Célunk, hogy kialakítsuk tanulóinkban a hátrányos helyzetű, a beteg, sérült, fogyatékkal 
élőemberek iránti együtt érző és segítő magatartást.  
Nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók képességbeli és társadalmi 
különbözőségét. Fejlesztjük szociális érzékenységüket, azokat a képességeiket melyek 
gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez: együttműködés, 
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és –megvalósítása. 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
Célunk, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá diákjaink 
számára. Ismerniük és becsülniük kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és 
a kultúrában. Meg kell tanulniuk, az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 
felelősségteljesen, a megújulási képességükre tekintettel használni.  
Arra törekszünk, hogy felkészítsük őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek 
és jogok gyakorlására, hogy megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. Ösztönözzük, hogy bekapcsolódjanak 
közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének 
megőrzésébe, gyarapításába. 
 
Pályaorientáció 
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 
biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 
érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, 
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.  
Feladatunk az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a 
legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utak megismertetése 
tevékenységek és tapasztalatok útján. Biztosítanunk kell, hogy a tanulók gyakorolhassák a 
segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 
magatartásmódokat és megtanulják ezek kezelését. 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
Célunk, hogy diákjainkban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való 
gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Hasznosítható ismereteik legyenek a 
meghatározó gazdasági-pénzügyiintézményekről és folyamatokról. 
Feladatunk, hogy tudatos fogyasztókat neveljük, akik képesek a rendelkezésükre álló 
erőforrásokkal gazdálkodni, beleértve a pénzzel való bánni tudást is.  
Fel tudják mérni döntéseik következményét, a kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. 
Értik a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét, 
döntéseknél mérlegelik a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. 
Ésszerű, okos döntéseket tudnak hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, 
ezért a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére kellő figyelmet 
kell fordítanunk.  
 
Médiatudatosságra nevelés 
Célunk, hogy tanulóink a médializált, globálisnyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; 
értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. 
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Az értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása felkészít a demokrácia részvételi 
kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 
megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók 
megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 
közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 
érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 
médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 
 
A tanulás tanítása 
Az iskola egyik legfontosabb feladata, hogy felkészítse, képessé tegye a tanulókat az 
élethosszig tartó tanulásra. Minden pedagógus kötelessége, hogy felkeltse az érdeklődést az 
iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 
hozzáférésével kapcsolatban.  
Célunk, hogy a tanulók 
 fokozatos önállóságra tegyenek szert tanulásuk megtervezésében, szervezésében, 
 élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus 

feltételeiket, 
 sajátítsák el a hatékony tanulás módszereit és technikái, 
 tanulják meg a könyvtár és más információforrások használatát, 
 váljanak képessé, legyen igényük az önművelés. 

 
Ennek érdekében megismerjük és alakítjuk a tanulók egyéni tanulási módjait, szokásait ezzel 
segítve az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítését. 
Felhasználjuk a tanulók meglévő ismereteit, tudását, figyelembe vesszük a megismerés 
életkori és egyéni jellemzőit, és ezek alapján választjuk ki az ismeretszerzés tárgyi-
cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait. Igyekszünk az ismereteket életszerű 
tartalommal közvetíteni. 
Kialakítjuk és fejlesztjük az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségeket: értő 
olvasás, íráskészség, számfogalom, számolási készség.  
Törekszünk a gondolkodási képességek fejlesztésére és ezeknek a mindennapokban történő 
felhasználására.: rendszerezés, a kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a 
következtetés és a problémamegoldás, az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és 
konkretizálás. 
Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni, ezért előtérbe 
kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 
Megtanítjuk a könyvtári ismeretszerzés, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind 
az elektronikus dokumentumok használata révén. 
Gyakoroltatjuk az adatgyűjtés, jegyzetelés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az 
interneten való keresés stratégiáját. 
Az informatikai eszközök, és az elektronikus oktatási segédanyagok használata új lehetőséget 
teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás 
módszereinek kialakításában, lehetőségeinkhez mérten törekszünk ezeknek, a lehetőségeknek 
a kihasználására. 
Megmutatjuk, hogy tanulási színtér lehet pl. a múzeum, a kiállító terem, a művészeti előadás 
színtere, de akár a "szabadtér" is. 
A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és 
szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 
 
A kulcskompetenciák:  
Fejlesztésük az iskolai élet minden szegmensében jelen van. Ezek azok az ismeretek, 
képességek és attitűdök, amelyek segítségével az ember képes hatékonyan alkalmazkodni a 
változó világ követelményeihez, képes a változások irányát és tartalmát cselekvően 
befolyásolni. Nem köthetők egyetlen műveltségi területhez. Több kompetencia egymásba 
fonódik, és így részben fedik egymást.  
 Anyanyelvi kommunikáció  
 Idegen nyelvi kommunikáció  
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 Matematikai kompetencia  
 Természettudományos és technikai kompetencia  
 Digitális kompetencia  
 Szociális és állampolgári kompetencia  
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  
 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
 A hatékony, önálló tanulás 

Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: ilyen 
például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, 
az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati 
kultúra, a társas tolerancia. Ezekre nevelő-oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk. 
 
A Nat feladatai csak a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva valósíthatók meg.  
 
Így az alsó tagozat első két évében felkészítjük a kisgyermekeket az iskolai tanulmányokra. 
Továbbfejlesztjük természetes tanulási motiváltságukat, a megismerés és a megértés iránti 
érdeklődésüket, nyitottságukat. Igyekszünk fokozatosan átvezetni őket az óvoda 
játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, 
tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. 
Figyelembe vesszük a kisgyermek játék- és mozgásigényét. Előkészítjük és megalapozzuk a 
kulcskompetenciák kifejlődésének folyamatát. Kellő időt engedünk a tanulási feladatok 
pszichológiai feltételeinek beéréshez. Személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt 
teremtünk a sikeres iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos 
megalapozásához, az egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez. 
3-4. évfolyamon folytatódnak a fenti fejlesztési prioritások, de fokozatosan átalakul a tanulás 
jellege. Egyre inkább előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási 
feladatok, a fejlesztési követelményeknek való megfelelés igénye.  
A tanulók egyéni sajátosságaira odafigyelve differenciáltan, fokozatosan növeljük a terhelést 
és a teljesítményelvárásokat. Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló 
izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejlesztjük a 
kulcskompetenciák összetevőit: az alapvető rutinokat, képességeket és alapkészségeket, 
formáljuk az attitűdöket, közvetítjük az elemi ismereteket, alakítjuk tanulási és magatartási 
szokásokat. Megtapasztaltatjuk az ismeretszerzés korszerű forrásait, azok eszközként való 
felhasználásának módját, megtanítjuk és gyakoroltatjuk az elemi tanulási módszereket és 
technikákat.  
Fejlesztjük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozzuk a 
reális önértékelést. Mintákat adunk és gyakorlóterepet biztosítunk a magatartási normák, 
szabályok elsajátításához, a közösség életében való részvétel és együttműködés tanulásához, a 
problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősítjük a humánus magatartásformákat, 
szokásokat, és a gyermek jellemét formálva segítjük a személyiségének fejlődését, érését, a 
felelős állampolgári magatartás megalapozását.  
Az esélyteremtés érdekében támogatjuk az egyéni képességek, a tehetség kibontakozását, 
segítjük a tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű tanulókat. Kiemelten 
törődünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek, szokásostól eltérő 
ütemű fejlődéséből adódnak.  
 
Felső tagozat 
A felső tagozat fejlesztési feladatainak megtervezésekor igazodunk a gyermeki gondolkodás 
fejlődéséhez, figyelembe vesszük, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az 
érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5-6. évfolyamokon ezért az integratív képi 
gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7-8. évfolyamon viszont előtérbe kerül az elvont 
fogalmi és elemző gondolkodás.  
Az 5-6. évfolyamon elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése 
jellemző, míg a 7-8. évfolyamban az egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a 
már megalapozott kompetenciák fejlesztése, bővítése, hatékonyságának növelése válik 
hangsúlyossá. Kiemelten foglalkozunk a pályaválasztás, pályaorientáció kérdéseivel, 
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felkészítjük tanulóinkat az egész életen át tartó tanulásra. A tanulási tevékenységek közben és 
a tanulói közösségben való élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési 
készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Rávezetjük őket a 
megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékeire.  
Tudatosítjuk a közösség demokratikus működésének szabályait. Tisztázzuk az egyéni és 
közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve az 
egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek 
törvényes gyakorlására. 
Továbbfejlesztjük azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A demokratikus normarendszert 
kiterjesztjük a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi 
magatartásra is.  
 
 

17. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) be/ 

 
A mindennapos testnevelést, testmozgást a köznevelési törvény 27. § (11) bekezdésében 
meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  
 
A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 
 
A törvény szerint a 2012/13. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kell megvalósítani a 
mindennapos testnevelés bevezetését, először az első és ötödik évfolyamon. Azokban az 
osztályokban ahol még nem kötelező a heti 5 testnevelés óra a mindennapos testmozgás 
lehetőségét kell biztosítania az iskolának. Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt 
testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti három órát mindenképpen az órarendbe iktatva, 
osztálykeretben szervezünk. Amennyiben a 4. és 5. testnevelés órát a bővülő óraszámok, a 
tárgyi és személyi feltételek miatt nem tudjuk a délelőtti tanítási időben megtartani, azokat az 
alábbi rendben biztosítjuk: 
  
Legalább heti három órát a délelőtti tanórák rendjébe illesztünk, a fennmaradó legfeljebb két 
óra lehet a délutáni időszakban is megtartva. Erről a két foglalkozásról kaphatnak felmentést 
azok, akik a törvénynek megfelelő igazolással rendelkeznek.  
Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Talentum Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel (1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.). Azok a tanulók, akik ezen intézmény 
foglalkozásaira járnak, szintén felmentést kaphatnak a délutáni tanórák látogatása alól. A 
többi tanuló a diáksportkör által kínált foglalkozások közül választhat. 
  
A mindennapos testmozgás megvalósításának módja 
A kimenő rendszerű iskolaotthonos nevelésben a kötelező és a nem kötelező tanórai 
foglalkozások, a szabadidős, egyéb  foglalkozások időkeretében szervezzük meg a 
mindennapi testedzést, melyet testnevelési órák, néptánc óra és játékos, egészségfejlesztő 
testmozgás keretében valósítunk meg. 
A heti három testnevelés órát a délelőtti tanítási időszakban tartjuk. Azokon a napokon, 
amikor délelőtt nincs testnevelés, néptánc órát vagy játékos, egészségfejlesztő testmozgást 
szervezünk. 
Az emelt szintű testnevelést tanuló osztályokban délelőtt négy óra testnevelés és egy 
tömegsport biztosítja a mindennapi testedzés megvalósítását.  

A felső tagozaton is biztosítjuk tanulóinknak a mindennapos mozgás lehetőségét. A 
kerettantervben előírt heti két és fél testnevelés órát azokban az osztályokban, ahol 
emeltszintű az oktatás heti másfél órával, a többi osztályban heti fél órával egészítjük ki. A 
fennmaradó órákat a sportköri foglalkozások biztosítják. Az iskola szabadidős tevékenységei 
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a játékos mozgás sokféle lehetőségét kínálják: pingpong, tollaslabda, labdarúgás, 
kirándulások, túrák. 

 
18. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bf/ 
 

Iskolánkban választható tantárgyak az emelt angol, a természettudományi gyakorlatok, a tánc 
és mozgás, valamint 7-8. évfolyamon a német nyelv. 
 
Emelt angol 
Ötödiktől kezdődően, minden évfolyamon egy csoport emelt szinten tanulja az angol nyelvet, 
célul tűzve ki a nyelvvizsga mihamarabbi elérését. Az emelt szintű oktatást azoknak a 
tanulóknak kínáljuk fel, akiknek a magyarból és az angol nyelvből elért eredményeik 
megalapozzák, hogy a magasabb követelményeknek képesek lesznek megfelelni.  
Természettudományi gyakorlatok 
A természettudományi gyakorlatok tantárgy tanulásának célja, a tanulók természet iránti 
természetes érdeklődésének fenntartása, a természettudományos gondolkodás fejlesztése, 
miközben maga a vizsgálódás rutinja, a közvetlen tapasztalatszerzés és magyarázatkeresés 
igénye is kialakul bennük. 
Tánc és mozgás 
A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos 
kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. 
Tanításának elsődleges célja a táncolás, az éneklés és a játék örömének, közösségformáló 
erejének megélése, képességfejlesztő hatásainak kiaknázása. Iskolánkban arra is törekszünk, 
hogy a tanuló lehetőség szerint saját szűkebb hazájának néphagyományából kiindulva 
ismerkedjen a tánc és mozgás világával, fokozatosan bővítve a megismert stílusok körét.  
Német nyelv 
A tehetséges tanulók a 7-8. évfolyamon második idegen nyelvként németül is tanulhatnak.  
Célunk, hogy tanulóink az európai unióban második leggyakrabban használt idegen nyelvvel 
megismerkedjenek és a két idegen nyelv ismeretével, megkönnyítsük számukra az európai 
polgárrá válást. Az 5-6. osztályosok szakköri foglalkozás keretében, játékos formában 
ismerkedhetnek a német nyelvvel. 
 
A tantárgyválasztás szabályai a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 15. § alapján. 
Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és fenntartó jóváhagyását követően 
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról amelyekből a tanulók választhatnak. Ez a 
tájékoztató tartalmazza azt is, hogy az adott tantárgyat előreláthatólag melyik pedagógus fogja 
tanítani. A tájékoztató elfogadása előtt az iskola beszerzi a szülői szervezet és a 
diákönkormányzat véleményét.  
A tanuló május 20-ig jelentheti be a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. Kiskorú tanuló 
esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja.  
A tanuló a tanév során egy alkalommal, az igazgató engedélyével módosíthatja választását.  
 
Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, több pedagógust is megnevezünk, aki az 
adott választható tantárgyat a következő évben taníthatja, így diákjainknak lehetőséget adunk, 
hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni, és biztosítjuk a 
többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az 
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
A tantárgyválasztásnál figyelembe kell venni a tanuló maximális terhelhetőségét is így a 
választott tantárgyak óraszáma az 5-6. évfolyamon legfeljebb 3 óra, a 7-8. évfolyamon 
legfeljebb 4 óra lehet. 
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19. A tanulmányi munka, a magatartás, szorgalom, ellenőrzése, értékelése 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bi/ 

 
A tervszerű pedagógiai munka alapvető feltétele a folyamatos ellenőrzés és értékelés. Az 
ellenőrzés célja: tájékozódni arról, hogy pedagógiai céljaink elérésének folyamatában hol 
tartunk és milyen ütemben haladunk.  
Feladat: lényeges, megbízható és érvényes információk gyűjtése és elemzése, mert csak a 
tények pontos ismerete teszi lehetővé a fejlesztést, az egyénben rejlő lehetőségek minél 
teljesebb kibontakozásának segítését. 
Az étékelés célja: segíteni a tanulót és a pedagógust a folyamatos fejlődésben, megtalálni a 
leghatékonyabb pedagógiai eljárásokat a személyiségfejlesztéshez, és az egyénhez mért 
optimális teljesítmények eléréséhez. 
Feladat:  
 a jó megerősítése, 
 a hiányosságok feltárása és megszüntetése, 
 motiválás a képességhez mért legnagyobb teljesítményre, 
 a fejlesztés irányainak kijelölése, 
 a tanulásra való ösztönzés legkedvezőbb módszereinek keresése és alkalmazása, 
 az önismeret, önértékelés fejlesztése. 

A tanulók minden tevékenységét, teljesítményét az egyéni különbségek figyelembevételével, 
sokoldalúan ellenőrizni, értékelni szükséges, mert tudnunk kell, kitől mit és mikorra 
várhatunk el. Az ellenőrzés, értékelés a gyermek egész személyiségére irányul: 
 a magatartására, 
 a munkához, tanuláshoz való viszonyára (szorgalmára), 
 a teljesítményére, képességei függvényében. 

 
A tanulók magatartás, szorgalom értékelésének formái, követelményei 
 
Cél: a folyamatos tájékozódás és tájékoztatás, hogy a személyiségfejlődés folyamatában hol 
tart a tanuló, a gyermek segítése a fejlődésben. 
 
A tanuló magatartását és a szorgalmát az osztályfőnök, a szaktanárok és a gyermekközösség 
szóban folyamatosan értékeli. Havonta egyszer, valamint félévkor és év végén írásban 
történik az értékelés. Írásbeli értékeléskor a következő kategóriákat alkalmazzuk: példás, jó, 
változó, rossz (ill. hanyag). 
 
Magatartás 
A tanuló magatartása 
 Példás: ha a közösségben végzett munkájával, jó kezdeményezéseivel, iskolai és iskolán 

kívüli kifogástalan viselkedésével, a rend megtartásával kitűnik, és társainak példát 
mutat; 

 Jó: ha a közösségi munkában becsülettel részt vesz, és iskolai és iskolán kívüli 
viselkedése általában kifogástalan, a legfontosabb iskolai rendszabályokat 
következetesen megtartja; 

 Változó: ha a közösségi munkában csak kevéssé vesz részt, viselkedésével szemben 
kifogás merül fel, rendszeretete ingadozó, de ugyanakkor igyekezet is tapasztalható nála 
a hibák kijavítására; 

 Rossz: ha munkájával és fegyelmezetlenségeivel a közösség fejlődését hátráltatja, 
társainak általában rossz példát mutat. 

 
Szorgalom 
A tanuló szorgalma  
 Példás: ha kötelességteljesítése kifogástalan, a tanítási órákra való felkészülésében és 

otthoni (napközis, tanulószobai) munkájában képességeihez és körülményeihez mérten 
állhatatos törekvést, odaadást tanúsít; 
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 Jó: ha az iskolai és otthoni (napközi, tanulószoba) munkáját teljesíti, vállalt 
kötelezettségeit elvégzi; 

 Változó: ha iskolai és otthoni (napközi, tanulószoba) munkájában csak időnként tanúsít 
törekvést, kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti; 

 Hanyag: ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése 
érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 

 
 

20. A tanulási folyamat ellenőrzése az ismeretek számonkérésének rendje 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (5) a/ 

 
Iskolánkban fontosnak tartjuk a bemeneti mérést, a folyamatellenőrzést és a kimeneti mérést, 
ami vizsgáztatás formájában valósul meg. 
 
A bemeneti mérés célja, hogy a tanulmányaikat megkezdő első évfolyamosok 
iskolakészültségi fokát megállapítsuk. 
 
Feladatunk 
 az alapvető kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátítását megalapozó 

pszichikus funkciók szűrővizsgálata; 
 az eredmények elemzése alapján fejlesztő programok kidolgozása és alkalmazása a 

pszichológus és a fejlesztő pedagógus közreműködésével. 
 
Jelenleg a következő megfigyeléseket, vizsgálatokat végezzük el: 
 beszédtisztaság, beszédkészség, téri tájékozódó-képesség megfigyelése, 
 csoportos szűrővizsgálat a megkülönböztető-képesség és az írásmozgás-koordináció 

mérésére; 
 figyelemvizsgálat és az  
 Edtfeldt-teszt. 

 
A tanulmányi munka ellenőrzése 
 
Célunk annak a megállapítása, hogy a tanuló hol tart az ismeretek elsajátításában, a képesség 
fejlődésben. 
 
Pedagógiai gyakorlatunkban általában a szóbeli és az írásbeli ellenőrzés egyensúlyára 
törekszünk. Természetesen a tantárgyak jellegéből adódóan vannak kivételek (testnevelés és 
más készségtárgyak, vagy az idegen nyelv, ahol a szóbeliségre helyeződik a hangsúly). 
 
A szóbeli ellenőrzés a tanuló életkorától és képességeitől függően történhet 
 összefüggő felelet, vagy 
 kérdés- felelet formájában. 

 
A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái, korlátai 
 
Témazáró dolgozat 
Célja, hogy az egyes témakörök végén megállapítsuk, mennyire sajátította el a gyermek az 
egész témakör ismeret anyagát, tantervi követelményeit. 
Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat iratható. Ennek időpontját legalább egy héttel 
korábban közölni kell a tanulókkal, és a naplóba is be kell írni, a többi kolléga tájékoztatása 
céljából. 
A dolgozat megírására felkészítjük a tanulókat (összefoglalás, gyakorlás, tanácsok a 
felkészüléshez). A feladatok összeállításakor a fokozatosság elve érvényesül, hogy a 
gyengébb képességű gyerekek is sikerélményhez jussanak.  
Gondot fordítunk a típushibák kigyűjtésére, az okok feltárására és a korrekcióra. A dolgozat 
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kiosztásakor az egyéni teljesítményeket és az egész tanulócsoport teljesítményét is értékeljük. 
A gyengén teljesítők felzárkóztatása korrepetálásokon vagy egyéni fejlesztés keretében 
történik. 
 
Röpdolgozat 
Célja, annak megállapítása, hogy a tanulók milyen mértékben sajátították el az előző óra, 
illetve egy-egy résztémakör ismeretanyagát, követelményeit. 
Legfeljebb két-három óra anyagából iratható. Időpontját nem szükséges előre bejelenteni, de a 
gyermek felkészülése szempontjából ösztönző lehet. 
 
Felmérések 
A második évfolyamtól kezdődően, a tanév elején diagnosztikus mérést végzünk.  
Célja, hogy az adott tanulócsoport tudásszintjét felmérjük. A tervezés alapjául szolgál, ezért 
nem értékelhető érdemjeggyel, csak abban az esetben, ha ezt a tanuló kéri. 
 
A félévi és év végi felmérések célja, hogy egy-egy hosszabb tanulási időszak eredményeiről, 
hiányosságairól tájékozódjunk.  
 
Iskolánkban a következő felméréseket íratjuk. 
 
1. évfolyam: 
 félévkor magyarból és matematikából 
 év végén mérés értő- és hangos olvasásból, helyesírásból, matematikából. 

2-4. évfolyam: 
 félévkor és év végén magyarból és matematikából 

4. évfolyam végén: 
 az eszközjellegű alapkészségek szintjének mérése, a felső tagozattal egyeztetve. 

5-7. évfolyam: 
 magyarból és matematikából év végén a munkaközösség által összeállított 

feladatlapokon tudásszint mérést végzünk. 
 
Kimeneti mérés, vizsga 
A nyolcadik évfolyam végén tanulóink 
 írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv tantárgyakból, 
 szóbeli vizsgát tesznek irodalomból és idegen nyelvből, 

 
A vizsgáztatás célja: 
 a vizsgatárgyak ismétlése, rendszerezése; 
 a tanév végéig tartó folyamatos tanulás biztosítása; 
 a vizsgahelyzetben való megmérettetés megtapasztalása; 
 az intenzív tanulás gyakorlása; 
 visszajelzés, az évekig tartó munka eredményességéről. 

 
Iskolánkban egy napon legfeljebb két felmérés íratható, és legfeljebb két tantárgyból tehet 
vizsgát a tanuló. 
 
A tanulmányi munka értékelése 
 
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 
minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 
felzárkóztatásra szorul. 
 Kiválóan teljesített: ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit megbízhatóan 

alkalmazni képes. (100 – 95 %)  
 Jól teljesített: (94 – 85 %) ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit kevés 

hibával sajátította el, kisebb bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását.  
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 Megfelelően teljesített: (84 – 65 %) ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit 
pontatlanul, esetenként felszínesen és több hibával teljesíti, csak nevelői segítséggel 
tudja alkalmazni tudását.  

 Felzárkózatásra szorul: (64 %-0%) ha a tanuló a helyi tanterv fejlesztési feltételeit, 
minimálisan is alig teljesíti, kizárólag nevelői segítséggel vagy azzal sem képes önálló 
feladatvégzésre, ha nem éri el a tantervi követelményeket egyes területeken  

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kapott, a szülő, a fejlesztő pedagógus és a 
pszichológus segítségével fel kell tárni fejlődését, haladását akadályozó tényezőket és egyéni 
fejlesztési tervet kell kidolgozni. Ennek eredményességét meghatározott idő múlva értékelni 
kell, és a további feladatokat kijelölni. 
 
A minősítés tantárgyanként, a fejlesztési feladatok alapján összeállított értékelő lapokon, a 
teljesítményre leginkább jellemző szó aláhúzásával és/vagy a tanuló teljesítményére leginkább 
jellemző mondatokkal történik.  
 
A második évfolyam második félévétől kezdődően a tanulmányi munkát rendszeresen ötfokú 
skálán érdemjegyekkel értékeljük. Az értékelés alapja elsősorban a tantervi követelmények 
elsajátítása, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyermek önmagához mért fejlődését sem. 
Félévkor és tanév végén a tanulók teljesítményét az évközi érdemjegyek alapján osztályzattal 
minősítjük:  
 
 A minősítő osztályzat jeles (5) akkor, ha a tanuló a tantervi követelményeknek 

kifogástalanul eleget tesz, ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes 
A tanév közben kapott érdemjegyeinek átlaga is ezt tükrözi. A tanuló akkor 
részesülhet tantárgyi dicséretben, ha tantervi követelményeken felül teljesít, ismeretei, 
tudása meghaladják azt, tanulmányi versenyeken egyéb megmérettetésekben 
bizonyította tudását, tanév közben jellemzően csak ötös érdemjegyekkel rendelkezik, 
(nem kizáró ok, ha nem kizárólag ötösökkel rendelkezik)  

 Jó (4) a minősítés akkor, ha a tantervi követelményeket megbízhatóan, csak kevés és 
jelentéktelen hibával tesz eleget, a tanév közbeni teljesítményére kapott osztályzatok 
átlaga is ezt tükrözi.  

 Közepes (3) az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek pontatlanul, hibákkal tesz 
eleget, ismeretei hiányosak, önálló munkára, csak nevelői segítséggel képes.  

 Elégséges (2) ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz 
eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal 
rendelkezik, jellemzően nem dolgozik önállóan.  

 Elégtelen (1) ha a tantervi követelményeknek a nevelő segítségével sem tud eleget 
tenni, a minimumot nem tudja teljesíteni.  

A félévi és az év végi osztályzatot az adott félév, illetve tanítási év során szerzett 
érdemjegyek, és a tanítási év közbeni tanulmányi munka a lapján kell meghatározni.  
 
Az egységes értékelés érdekében az írásbeli dolgozatokat pontozzuk és a következők szerint 
váltjuk érdemjegyekre:  
 

Alsó tagozat (%) Felső tagozat (%) Érdemjegy 
91-100 90-100 5 
81-90 75-89 4 
67-80 60-74 3 
51-66 41-59 2 
0-50 0-40 1 

 
Ezektől, a százalékoktól néhány százalék erejéig saját belátása szerint eltérhet a pedagógus, 
ha azt a feladatsor nehézsége indokolja. A feladatoknak olyan arányban kell a minimum 
követelményeket tartalmazni, hogy az elégséges szintet ezeknek a megoldásával el lehessen 
érni.  
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A témazáró dolgozatok, a felmérések és a vizsga érdemjegyei a tanuló minősítésekor az 
érdemjegyek átlagát két egész szám között felfelé vagy lefelé módosíthatják. 
A gyermek szüleit rendszeresen értesíteni kell az érdemjegyekről, félévkor és év végén az 
osztályzatokról. Ennek eszköze az ellenőrző, a tájékoztató füzet, illetve a bizonyítvány. 
 
Formatív (fejlesztő) értékelés 
A gyermekben folyamatosan tudatosítani kell, hogy jó úton halad az ismeretek elsajátításában, 
képességeinek fejlődésében. Ugyanilyen fontos a hibák, hiányosságok feltárása is, megadva 
ezzel a lehetőséget a hibák kijavítására, a hiányok pótlására. 
Éppen ezért, az ellenőrzés-értékelés nevelő-oktató munkánk minden mozzanatát átszövi – 
mindig értékelünk, de nem minden teljesítményt osztályozunk. 
Célunk, hogy a gyermek érezze folyamatosan figyelemmel kísérjük fejlődését, segítsük őt 
abban, hogy a követelményeknek meg tudjon felelni. 
 
 

21. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (5) b 

 
Alsó tagozat 
Iskolánk első négy évfolyama kifutó rendszerben iskolaotthonos szervezeti formában 
működik. Ennek és későbbiekben iskola-, napközi-otthon egyik legfontosabb feladata, hogy a 
gyermek tanulását megszervezze. 
Arra kell törekedni, hogy az iskola-, napközi-otthonban a gyermekek valamennyi iskolai 
feladatukat -legyen az írásbeli vagy szóbeli-, elkészíthessék, megtanulhassák.  
A tanulásra fordított idő nem lehet több napi egy óránál. Felhasználásában a következő 
tényezők játszanak szerepet: 

 a házi feladatok nehézségi foka, mennyisége; 
 az egyes tanulók tanulási szokásai; 
 az önállóság foka; 
 az egyéni segítségnyújtás (korrepetálás) szükséglete; 
 aktualitások. 

Hétvégére, iskolai szünetekre a tanulók írásbeli házi feladatot nem kapnak. 
 
Felső tagozat 
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulók házi feladataikat otthon vagy a tanulószobán 
készítik el, tanulják meg. 
A feladatoknak az adott tantárgy, az iskola nevelési-oktatási célkitűzéseinek megvalósulását 
kell szolgálniuk. 
Célunk, hogy a gyermek 
 a tanórán megértett ismereteket rögzítse, gyakorolja, ennek során  
 készségei, képességei fejlődjenek; 
 kötelességtudata erősödjön; 
 alakítsa ki helyes tanulási szokásait; 
 szerezzen jártasságot a feladatok megoldásában; 
 váljon képessé az önálló tanulásra. 

A pedagógus feladata, hogy a tanórákon felkészítsen az otthoni feladatok megoldására. 
A másnapi felkészüléshez szükséges idő nem lehet több tantárgyanként 20-25 percnél, 
összességében napi két óránál. Az ennél hosszabb időtartamú feladatok elvégzéséhez 
elegendő időt kell hagyni a tanulónak. Így például a memoriterek megtanulására vagy az 
önálló rajzok, gyakorlati feladatok elkészítésére, a könyvtári feladatok megoldására legalább 
egy hét áll a gyerekek rendelkezésére. 
A tanítási szünetekre kötelező írásbeli feladatot nem adunk fel.  
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A tanulószoba biztosítja a nyugodt tanulás feltételeit. A tanulószobás nevelők ellenőrzik az 
írásbeli feladatok meglétét, ha szükséges segítik a gyermeket feladatai elvégzésében. A 
szóbeli házi feladatokat szúrópróbaszerűen kérdezik ki. 
 
 

22. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezése 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bj/ 

 
Csoportbontások 
Idegen nyelv: Iskolánkban, csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet, célunk ezzel, hogy az 
ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 
tudásának megalapozására. 
Képességek szerinti csoportbontás magyarból és matematikából a felső tagozaton: 
A csoportbontás célja, hogy a viszonylag homogén csoportokban a tanulók képességeiknek 
megfelelő ütemben és mélységben tanulják a magyart és a matematikát. A nívócsoportosok 
képesek a tananyag gyorsabb feldolgozására, a tantárgyi ismeretek mélyebb elsajátítására, a 
versenyekre felkészülést már a tanítási órákon meg tudják kezdeni. 
A többi csoportban több időt szánunk az alapkészségek, a tanulási képességek fejlesztésére, 
az ismeretek gyakoroltatására. 
Az ötödik osztályos csoportok kialakítása a negyedikes év végi felmérések alapján történik 
úgy, hogy a negyedikes tanítók, az érintett munkaközösség-vezetők, valamint a csoportot 
ötödik osztályban átvevő pedagógusok elemzik a tanulók teljesítményét, az alapkészségek 
fejlettsége, helyi tanterv követelményei alapján. 
A későbbiekben a csoportok közötti átjárhatóságot, a féléves és az év végi felmérések 
eredményei alapján biztosítjuk. 
Informatika/technika tantárgyakból akkor alkalmazunk csoportbontást, ha az osztálylétszám 
ezt szükségessé teszi. 
 
Tanórán kívüli foglalkozások: Az iskola a tanulók érdeklődése, szükségletei, igényei 
szerint, anyagi lehetőségeinek függvényében tanórán kívüli tevékenységeket is szervez.  
Tanórán kívüli foglalkozásként szervezhető a diákkör, az iskolai sportkör, a számos 
tanulmányi, szakmai vagy kulturális verseny, házi bajnokság, a diáknap, valamint az iskola 
pedagógiai programjában rögzített, de a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- 
vagy csoportfoglalkozások, pl. a tanulmányi kirándulás, erdei iskola, táborozás kulturális 
vagy sportrendezvények, a környezetvédelmi neveléssel összekapcsolódó programok.  
Ezek az iskolai nevelés sajátos területei. Szorosan kapcsolódnak a Nat által meghatározott 
műveltségi területekhez, a tanórai tevékenységekhez, illetve kiegészítik ezeket.  
Tanulószoba 
Célja, hogy az arra valamilyen ok miatt (tanulmányi eredmény, családi háttér) rászoruló 
gyermekek számára biztosítsa az önálló tanulás feltételeit, és lehetőség szerint a tanári 
segítséget. 
Felzárkóztatás, korrepetálás 
Célja, hogy a tanulmányi munkában valamilyen okból lemaradók pótolhassák 
hiányosságaikat. A kis létszám lehetővé teszi az egyéni fejlesztés még nagyobb 
hatékonyságát. 
Szakkörök 
Céljuk a tehetséggondozás, az adott műveltségi terület mélyebb szintű megismerése és 
jellemző tevékenységformáinak gyakorlása, a versenyekre való felkészítés.  
Sportkörök-tömegsport 
Célja, a lakótelepi gyerekre jellemző mozgásszegény életmód ellensúlyozása, a rendszeres 
sportolás, az egészség érdekében végzett tevékenység megszerettetése, a mindennapos 
testnevelés feladatának megoldása. 
Énekkar 
Célja a szabadidő hasznos eltöltése, az érzelmi nevelés, a közösségfejlesztés, az iskolai 
ünnepélyek, rendezvények színvonalának emelése. 
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Könyvtár 
Célja, hogy a könyv- és könyvtárhasználat tanulása és gyakorlása által biztosítsa az 
önművelési technikák elsajátítását, és ezzel segítse a tanulók önművelési szokásainak 
megalapozását, fejlesztését. 
Tanulmányi és sportversenyek 
A sikerélményhez jutás és a megmérettetés speciális területei, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a tehetséggondozáshoz. 
Közművelődési intézmények látogatása 
Célja, az intézmények által közvetített kultúratípus megismerése, a tanulók önművelődési 
szokásainak, szükségleteinek kialakítása, erősítése. 
Tanulmányi kirándulások 
Igény és lehetőség szerint kerülnek megszervezésre. Céljuk, hogy a tanulók jobban 
megismerjék hazánk történelmi, kulturális és természeti értékeit. Lehetőséget biztosíthatnak 
arra is, hogy a tanulók megismerjenek határon túli, magyar lakta területeket, kapcsolatot 
építsenek magyar nyelvű oktatási intézményekkel. A közös élmények gazdagítják 
személyiségüket, bővülnek ismereteik. 
Erdei iskola 
Célja, hogy a gyermekek természetes környezetben (erdőben, vízparton) élményekben gazdag 
túrák, séták során tegyenek megfigyeléseket, gyűjtsenek tapasztalatokat, szerezzenek 
ismereteket az élő természetről. Ezáltal alakuljon ki igényük az egészséges életvitelre, 
környezetünk élővilágának megismerésére, megóvására. 
Táborok: nyári tábor, sítábor, tánctábor 
Cél a vakáció egy részének tartalmas, élményekben gazdag eltöltése, illetve a sítábor esetében 
ennek a népszerű téli sportnak a megismertetése, megszerettetés.  
 
 

23. A tanulók fizikai állapotának mérése /20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bl/ 
 
Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz évente két alkalommal a tanulók általános fizikai 
teherbíró-képességének minősítéséhez, az aerob kapacitás és az általános testi erő mérésére 
összeállított motorikus próbákban elért teljesítményt mérjük és értékeljük, megbízhatóan 
objektív módon. 
 
A testnevelő tanár feladata: 
Egységes minőség-ellenőrzés  
Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és tanév végén meg kell mérni a 
fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért 
eredmények pontértékei alapján az értékelést, minősítést elvégezni. 
Egységes minőségbiztosítás: 
Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén 
mutatkozó esetleges hiányosságokat és képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni 
kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával - a tanárnak, 
a tanulónak és a szülőnek –törekedni kell az egészséges létezés stabilabb megtartását 
elősegítő „kell szint” elérésére, megtartására. 
Folyamatos visszacsatolás: 
A tanulók aktív közreműködésével, a megtervezett foglalkozások keretében végzett 
rendszeres testedzés hatásának elemzése. Az elért változás nyomon követésének biztosítása: a 
tanár, a diák számára. A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a fiatalok 
önismeretének, tárgyilagos önértékelésének, akaratának és önbecsülésének fejlesztése. 
 
Az elvégzendő alapmérések 
 Helyből távolugrás (m) 
 Lökés egy kézzel dobóterpeszből, az ügyesebb kézzel, tömött labdával (m) 
 Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db), lányok 

legfeljebb 2 percig, fiúk legfeljebb 4 percig 
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 Tömött-labdadobás két kézzel, a fej fölött hátra (m) 
 Hason fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan (db), legfeljebb 4 percig 
 Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan (db), legfeljebb 4 percig 
 2000m futás (perc) 

 
Az adatok nyilvántartása 
 Az egyéni adatlapokat osztályonkénti bontásban a vizsgálatot végző tanár kezeli. 
 Az intézményi, osztályonként összesített tavaszi mérés adatlapját, az iskola 

igazgatójának aláírásával hitelesítve, továbbítani kell az iskola egészségügyi szolgálat 
felé. 

 
 

24. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bm/ 

„A világ népei számára tudatosítani kell, hogy a környezeti gondok megoldása és az újabbak 
megelőzése megfelelő tudást, felkészültséget, készségeket, hozzáállást, indítékokat és 
együttműködési szándékokat igényel, amelyek biztosítása a környezeti nevelés feladata.” 
(Belgrádi Charta, 1975) 
 
Iskolánk ökoiskola, vagyis nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a 
fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola 
működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. 
Tanulóinkat arra neveljük, hogy tartsák tiszteletben az élővilág érdekeit, úgy éljenek, hogy 
minél kisebb károsodást okozzanak az ökoszisztémának. A környezettudatosabb életvitel 
kialakítása a környezeti válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Nevelőmunkánk során a 
környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartjuk szem előtt. 
 
A környezeti nevelés céljai: 
 a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, (az 

egészséges vízkészletek megőrzése, zajártalmak egészségkárosító hatása, 
„hulladékszigetek” helyes használata) 

 az emberben eredendően benne rejlő természeti erények kibontakoztatása 
 a természetet, az épített és társadalmi környezetet és az embert tisztelő szokásrendszer 

érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása 
 a gyermek általános adottságainak együttes fejlesztése 
 testi-lelki egészségnevelés, (igény kialakítása a tisztaságra, rendszeres egészséges 

életvitelre, a testmozgásra, az alkohol, a drog, a dohányzás elutasítása) 
 szociális készségek (konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztése 
 mentálhigiénés nevelés 

 
Környezettudatos életvitelt azok tanúsítanak, akik azon túl, hogy ismerik a fontosabb 
környezeti fogalmakat, az aktuális környezetvédelmi gondokat és tennivalókat, az adott 
kérdés megoldásához használható cselekvési stratégiákat, hisznek is tevékenységük 
jelentőségében, elkötelezettek és gyakorlatuk van az önálló cselekvésben. 
 
A környezeti nevelésben a következőket tekintjük értékeknek, illetve elérendő céloknak: 
 a külsőségekben szerény, belső értékekben gazdag életre való törekvés 
 az élet gazdagságának, csoda voltának, a testi-lelki-szellemi élet harmóniájának 

felismerése 
 az élet tisztelete, szeretete 
 a természet és a társadalom törvényeinek megismerése, tiszteletben tartása, és a 

mindennapi életben a természet törvényeivel harmonizáló magatartásformák 
alkalmazása 

 törekvés a mértékletes és önkorlátozó fogyasztásra, a környezetkárosítás 
„gyógyítgatása” helyett a károkozás megelőzésének hangsúlyozása 
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 a természettel és egymással való együttműködés során kialakult és csiszolódott 
hagyományok megtartása 

 az egészség, mint érték fogalma, tisztelete, megőrzése, prioritása 
 
A globalitás miatt fontos, hogy a gyerekekben tudatosodjék, hogy a világ egységes egész, és 
ők a többi emberrel együtt részei annak, és mindaz, amit tanulnak a tantárgyakban, műveltségi 
területeken, ugyanarról, a természetről, a társadalomról, az emberről szól. A tantárgyaknak 
együttesen kell szolgálniuk a természet-, embertisztelő, fenntartható fejlődést szolgáló 
szemlélet, magatartás kialakítását. 
 
Környezeti nevelés a tanítási órákon 
 
Társadalomtudományi tárgyak: 

jövőkép, az ember számára optimális társadalom megtervezése (fenntartható fejlődés) 
természet-ember kapcsolat története, a környezetalakítás története, tanulságai 
a korábbi döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást 

Művészeti tárgyak: 
 a szó-, hang-, képalak segítségével a képzelőerő fejlesztése 
 az ember belső és külső világának összekapcsolása, hogy magát a természet részeként 

azonosíthassa 
 a természet és az ember alkotta környezet szépségének átélése 
 az „érintetlen” természettel és a leromlott környezettel kapcsolatos érzelmek művészi 

megfogalmazása 
 figyelemfelhívás az értékvesztésre, az uniformizálódásra 
 a kulturális örökségünk megőrzésének fontossága 

Humán tárgyak: 
 a környezeti válság megoldásához szükséges világkép és erkölcsi értékrend 

megalapozása 
 a tanulók környezeti szókincsének kialakítása, ami szükséges a környezeti ismeretek 

elsajátításához 
 a környezeti gondolkodás irodalmi visszatükröződésének megismertetése 
 a könyvtár használatának tanítása 

Idegen nyelv: 
 az idegen nyelv ismerete késztessen más kultúrák, más népek megismerésére, s ezáltal 

a globális környezeti problémák megértésére 
Technika-, életviteli tantárgyak: 
 gyakorlati példák a környezetbarát létformára 

Test- és egészségnevelési tárgyak: 
 a környezet és az egészség szoros kapcsolatának megéreztetése, megértése 
 szabadtéri, természet-közeli tevékenységek 
 testi egészségre, önfegyelemre nevelés, mely fontos feltétele a környezetvédő 

életstílusnak 
Természettudományi tárgyak: 
 a természet megismerése, 
 bizonyos technológiai eljárások milyen káros változásokat indítanak el a 

környezetben: 
- fizika: zaj-, hő-, sugárhatások 
- kémia: elemkörforgalom megváltozása, ennek hatásai 
- földrajz: a nyersanyagok, energiaforrások biztosítása a fenntartható fejlődéshez, az 

emberi tevékenység anyagátrendező hatásai az éghajlatra, a víz körforgására, a 
felszínre 

- matematika: modellezi a természet folyamatait, a környezet egységét, példái 
segítik a környezettisztelő magatartást, fogalomalkotásra, elvont gondolkodásra 
nevel, fogékonnyá tesz a probléma megoldásra, felkészít a környezetvizsgálati 
adatok, mérési eredmények feldolgozására, értékelésére, rendszerező 
gondolkodásra késztet 
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- biológia: az élettevékenység hatásai az élő, élettelen és épített környezetre, a 
természet és a környezet egysége, folyamatainak összefüggése 

Iskolai tanórán kívüli nevelés: 
 Szakkörök (egészséges életmód, természetismeret) 
 Terepgyakorlat (természetben, településen) 
 Intézmények látogatása (múzeum, könyvtár, növény-és állatkert, vadas-park, nemzeti 

park, környezetvédelmi oktatóközpont, civil szervezetek) 
 Tanulmányi kirándulások, túrák 
 Táborok 
 Erdei iskola 
 Akciókban, mozgalmakban való részvétel (szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés) 
 Kapcsolódás a városi programokhoz (víz világnapja, Föld napja) 
 Vetélkedők (állatok világnapja, ne vásárolj semmit nap) 
 Tanulmányi versenyek (Teleki Pál-, Herman Ottó-, Kaán Károly-verseny) 
 Nevezetes napok (madarak és fák napja) 
 A Váci Polgárok Egészségéért Egyesület munkájában való részvétel, a pedagógusok 

aktív közreműködésével a gyermekek, szülők bevonása az aktuális feladatok 
megoldásába 

 A váci tanösvény megismertetése a diákokkal 
 
Egészségnevelés 
Az egészségnevelés a környezeti nevelés része, központi feladata, az ember külső és belső 
környezete közötti harmónia alakítása, helyreállítása. Az egészségnevelés a gyermekre, mint 
egészre hat. Érvényesíthető és érvényesíteni is kell a nevelés minden szakaszában, a 
tantárgyak tartalmában, a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon is. 
A gyermek testi-lelki egészségének érdekében együttműködünk az egészségügyi szolgálattal 
(védőnő, háziorvos, gyermekorvos), a szociális szolgálattal (családsegítő, nevelési tanácsadó, 
gyermekvédelmi szolgálat). Elvégeztetjük az előírt egészségügyi ellenőrző vizsgálatokat: 
fogászat, szemészet, belgyógyászat, fizikai állapotfelmérés. Az iskolán belül felügyelünk a 
tanuló testi épségére, erkölcsi védelmére. Jelzés értékkel élünk alkotmányos jogunkkal, ha a 
gyermekbántalmazás gyanúja bármely gyermek esetében felmerül. 
 
Iskolánk egészségneveléssel kapcsolatos részletes céljait, feladatait a pedagógiai program „A 
teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok” című fejezete tartalmazza. 
 
 

25. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
/20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bn/ 

 
Tudjuk, hogy az iskolai döntések, intézkedések meghozatalakor a gyermek mindenek felett 
álló érdekét kell figyelembe vennünk, az ő érdekét kell képviselnünk.  
Biztosítjuk a befogadó és toleráns iskolai légkört, a diszkrimináció- és szegregációmentes 
nevelést, oktatást. Pedagógiai munkánk során a rendelkezésünkre álló eszközökkel 
igyekszünk kompenzálni a szociális környezetből és az eltérő ütemű fejlődésből fakadó 
hátrányokat. 
 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat a lehetőségekhez mérten 

egyenletesen osztjuk szét a párhuzamos osztályok között. 
 Az egyéni fejlődést differenciált óravezetéssel, korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazásával, egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokkal, kiscsoportos 
korrepetálásokkal, szakemberek bevonásával segítjük. 

 A jó képességű, hátrányos helyzetű tanulókat bevonjuk az emelt szintű, illetve a 
nívócsoportos oktatásba. 

 A tanulók fejlődését önmagukhoz mérten is értékeljük. 
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 Részt veszünk az útravaló programban, mely a hátrányos helyzetű tanulók 
továbbtanulásra felkészülését támogatja mentor tanárok közreműködésével és anyagi 
segítséggel is. 

 Egész napos elfoglaltságot biztosítunk. Igyekszünk elérni, hogy az érintett tanulók 
kihasználják ezeket, a lehetőségeket: napközi, tanulószoba, szakkörök, korrepetálások, 
sportolási lehetőségek, pl. atlétika, úszás, labdarúgás, asztalitenisz, akrobatikustorna, 
karate, gyógytestnevelés énekkar, újságírás, színjátszó-csoport, kézműves 
foglalkozások, zongora, hegedű, szolfézs a zeneiskola kihelyezett tagozatán, hittan, 
táncművészeti oktatás, a Talentum alapfokú művészetoktatási intézménnyel kötött 
együttműködési megállapodás alapján. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat bevonjuk az iskolai és osztály 
programokba (iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken szereplés, mozi, színház, 
kirándulás, stb.).  

 Szociális segítségnyújtás: ingyenes tankönyv, ingyenes vagy kedvezményes étkezés, 
rendkívüli segély igénylése. 

 Együttműködés a családokkal: tankötelezettség teljesítése, nevelési gondok 
megoldása. 

 Együttműködés a segítő szervezetekkel: gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, 
nevelési tanácsadó, iskola egészségügyi szolgálat. 

 
 
 

26. A jutalmazással összefüggő, a magatartás, szorgalom értékeléséhez, 

minősítéséhez kapcsolódó elvek 
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) bo/ 

 
A tanuló kimagasló teljesítményének az elismerésére, pozitív hozzáállásnak a megerősítésére 
alkalmazott eszköz a jutalmazás. Elvünk, hogy a dicséret hassa át a nevelés-oktatás minden 
mozzanatát, éljen vele gyakran a pedagógus, mert ez sikerélményt jelent a tanulónak, és a 
sikerélmény az egyik legerősebb motiváció a még jobb teljesítmény eléréséhez. 
Leggyakrabban alkalmazott fajtája a szóbeli dicséret. A tanulót dicsérni lehet – és kell is - a saját 
képességeihez mért jó tanulmányi eredményéért, a szokásosnál jobb magatartásáért, szorgalmáért, 
a versenyeken elért eredményeiért és minden olyan pozitív tevékenységéért, melyet szeretnénk 
megerősíteni.  
 
Írásban rögzített jutalmazási formák: 
 szaktanári dicséret, 
 osztályfőnöki dicséret, 
 igazgatói dicséret, 
 nevelőtestületi dicséret, 
 kitűnő osztályzat, 
 elismerő oklevél, díszoklevél, 
 Földváry-plakett,  
 az iskola kiváló diákja cím, 
 az iskola kiváló sportolója cím 
 felterjesztés városi, országos elismerésre, 
 felterjesztés kiírt ösztöndíj pályázatra 

 
Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei.  
A tanuló házirendet sértő magatartásának, a tanuláshoz való negatív hozzáállásának, a szokásos és 
elvárt normáktól negatívan eltérő viselkedésének következménye a fegyelmező intézkedés. 
Célunk, hogy a tanuló belássa, hogy amiért fegyelmező intézkedésre kerül sor az, nem helyes, és 
igyekezzen pozitív irányba változtatni.  
A büntetés meghatározásakor a fokozatosság elve érvényesül, de ez figyelmen kívül hagyható, ha 
a mulasztás vagy vétség súlyossága indokolja. 
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Az elmarasztalásnak nevelő hatásúnak kell lennie, nem sértheti a tanuló személyiségi jogait, nem 
lehet megalázó, vagy kirekesztő. Egy vétségért csak egy büntetés szabható ki. 
Leggyakrabban a szóbeli figyelmeztetéssel hívjuk fel a tanuló figyelmét mulasztására, vagy 
helytelen viselkedésére. Emlékeztetjük a betartandó szabályokra, igyekszünk rávezetni a helyes, 
az adott szituációban elvárt viselkedésre.  
Írásban rögzített büntetések:  
 Szaktanári figyelmeztetés, ügyeletes tanári figyelmeztetés  
 Szaktanári intés  
 Szaktanári megrovás  
 Osztályfőnöki figyelmeztetés  
 Osztályfőnöki intés  
 Osztályfőnöki megrovás  
 Igazgatói intés, 
 Fegyelmező elbeszélgetés 
 Igazgatói megrovás  
 Nevelőtestületi intés  
 Nevelőtestületi megrovás  

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, az iskola fegyelmi eljárás alapján, 
írásbeli határozattal az SZMSZ-ben leírtak szerint eljárva fegyelmi büntetésben részesíti. 
 
 

27. Záró rendelkezések 
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) szerint a nevelő oktató 
munka a Földváry Károly Általános Iskolában a nevelőtestület által elkészített pedagógiai 
program szerint folyik. 
A pedagógiai program tartalmazza az iskola az iskola nevelési programját és helyi tantervét. 
 
Tájékoztatás, a megismertetés rendje, nyilvánosságra hozatal 
 
A pedagógiai programról a szülőket, tanulókat képviselőik útján, a szervezett kapcsolattartási 
keretek között – szülői értekezlet, iskolagyűlés, osztályfőnöki órák – az igazgató vagy 
megbízottja tájékoztatja. 
A dokumentum nyomtatott formában való hozzáférhetőségét – a hatálybalépés napjától – az 
iskola hivatalos óráiban és előzetes időpont egyeztetés után biztosítjuk az iskola titkárságán. 
Elektronikus verziója az iskola honlapján minden érdeklődő számára hozzáférhető. 
További tájékoztatást kérhetnek az érdeklődők az iskola igazgatójától és/vagy helyetteseitől a 
vezetői fogadóórákon vagy más, előzetesen egyeztetett időpontban. 
 
A pedagógiai program felülvizsgálatának és módosításának a rendje 
 
A pedagógiai program jogszabályi változásokból adódó korrekciójáról az intézmény vezetője 
a munkatársak bevonásával évente szeptember 1.-jéig gondoskodik. 
Felülvizsgálatát és módosítását az intézményvezetőhöz írásban benyújtott módosító javaslattal 
kezdeményezheti 

- a nevelőtestület 
- a szakmai munkaközösségek 
- a szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselője útján 
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Legitimációs záradék 
 
A Földváry Károly Általános Iskola pedagógiai programját a nevelőtestület 2013. év március 
hó 25. napján fogadta el. 
 
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a 
diákönkormányzat és az iskola szülői munkaközössége. 
 
Vác, 2013. március 25. 

 
………………………………………….  ………………………………………….. 
              Szádoczki Richárd     Bucsekné Hurik Anita 
       a Diákönkormányzat vezetője                           a Diákönkormányzat munkáját segítő tanár 
 
 
…………………………………………. 
      Restyákné Rózsavölgyi Tímea     
    a Szülői Munkaközösség elnöke                                   
 
 
 
A pedagógiai program egészségneveléssel foglalkozó fejezeteit az iskola-egészségügyi 
szolgálat véleményezte és elfogadását javasolta. 
 
Vác, 2013. március 25. 
 
 
…………………………………………. 
               Dr. Csépes Júlia  
                  iskolaorvos 
 
A iskolában működő szakmai munkaközösségek szakterületüket érintően a programot 
véleményezték, és elfogadását javasolták. 
 
Vác, 2013. március 25. 
 
 
…………………………………………. 
          Majerné Molnár Gabriella 
     Nevelési munkaközösség-vezető 
 
 
A Földváry Károly Általános Iskola pedagógiai programját az intézményvezető 2013. év 
március hó 25. napján jóváhagyta. A 2013/14. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kerül 
bevezetésre. 
 
 
.…………………………………………. 
                Dr. Váradi Iván Attila 
                         igazgató 
 


