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I. Nevelési program 

A Magyarországi Református Egyház iskolái küldetés-nyilatkozata  

 A Magyarországi Református Egyház - Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmesked-

ve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a Magyar Köztársa-

ság Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- 

és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok 

alapján - közoktatási intézményeket tart fenn.  

 Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabá-

lyokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre 

vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival.  

 A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami (ön-

kormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből 

és hagyományaiból következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban adott kije-

lentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hit-

elvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.  

 A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor 

tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református 

közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el.  

 Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére 

és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.  

 Jézus Krisztus missziói parancsa: „tegyetek tanítványokká minden népeket..." (Máté 28,19) 

nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református iskola jó 

lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a 

gyermek kereszteléskor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, „hogy ha 

majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe 

vetett hitéről a gyülekezet előtt".  

 A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat 

feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden meg-

nyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat.  
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 A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar reformá-

tusokat kíván nevelni iskoláiban:  

Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik  

 életének zsinórmértéke a Szentírás; elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és a II. 

Helvét hitvallást,  

 tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi őket 

feladataik elvégzésére.  

Magyar reformátusokat, akik 

 a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat megbecsü-

lik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják,  

 ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, je-

lenét, értékeit; szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért ál-

dozatokra készek.  

Öntudatos magyar reformátusokat, azaz olyan magyar reformátusokat, akik  

 tudják, hogy Kiben és miért hisznek,  

 Képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni, - törekednek önmaguk és környezetük 

megismerésére, megóvására; 

 Jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a 

szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére; a valódi értékek felismerésére és tiszteleté-

re;  

 A különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére; testi-

lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre; embertársaik segítésére; 

 A hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére; 

felelős helytállásra.  
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1. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

1.1.1. Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közok-

tatási intézmények célja, hogy 

 tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a 

magyar haza és nemzet, hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor 

készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni,  

 református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá,  

 nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük 

és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje 

 A Köznevelési törvény alapján célunk olyan köznevelési gyakorlat fenntartása, amely elősegíti 

a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, is-

mereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak 

megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, 

a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat ne-

vel. Kiemelt célunk a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és 

a tehetséggondozás.  

 A köznevelés a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésé-

nek feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A 

köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás 

erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az 

egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót 

és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.  

 Pedagógiai kultúránkat az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a 

bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok 

elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelmé-

nyekhez igazodó értékelés jellemzi. 
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1.1.2. A nevelő-oktató munka feladatai 

 megismertesse növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulsá-

gaival,  

 a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítsa  

 hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indítson  

 megszervezze diákjai számára a gyülekezetlátogatásokat, mely istentiszteleti alkalmon lehető-

ség nyílik iskolánk népszerűsítésére,  

 növendékeiben felkeltse a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét,  

 növendékeit a tudományok segítségével rávezesse a teremtett világ megismerésének és megőr-

zésének fontosságára,  

 a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá tegye őket a szépre,  

 a reál és humán tudás átadásával kifejlessze bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a 

felelős cselekvés képességét,  

 gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat,  

 megértesse tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúráju-

kon keresztül vezet az út,  

 rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és 

áldozatvállalás mintáját állítsa növendékei elé.  

 A Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy imádsággal, igényes neve-

lő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség ne-

velőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a 

családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a 

lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képessé-

geit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől.  

 A Magyarországi Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos 

magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük 
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hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszte-

letét 

1.1.3. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai 

Keresztyén nevelés  

 Hitoktatás felekezeti hovatartozás szerint. 

 Minden tanítási héten hétkezdő és hétzáró áhítatot tartunk.  

 A kötelező hittan beépül a tanrendbe.  

 Iskolai közösségben is megemlékezünk az egyházi ünnepekről, ami csendesnap keretében való-

sul meg diákok és pedagógusok részére.  

 Tankönyveinket a Református Pedagógiai Intézet ajánlásaira való tekintettel választjuk ki.  

 A tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének a tantervekben a bibliai ismeretek átadása 

is helyet kap.  

 Református gyermek- és világirodalom felhasználása a nevelő-oktató munkában.  

 Kapcsolat ápolása a más református gyülekezetekkel. 

  Pedagógusok személyes példamutatása a nevelő-oktatómunkában és a magánéletben.  

Partnerközpontú működés: 

 Partnertérképünk elkészítése és folyamatos frissítése. 

 Partneri igény és elégedettségmérés eszközeinek (kérdőíve) készítése és folyamatos karbantar-

tása 

 Kapcsolattartási formák kialakítása és működtetése (nyílt napok, szülői találkozók, szülők isko-

lája) 

Gyermekközpontúság  

 Rendszeresen megkérdezzük a gyermekeket, kikérjük véleményüket, 

 Várjuk javaslataikat iskolai életünk, programjaink alakításával kapcsolatban. 
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Demokrácia  

 Tudatosítjuk a gyermekekben a közösség demokratikus működésének szabályait. 

 A közéletben való szerepeket, az egyén érdekérvényesítésének demokratikus formáit elsajátít-

tatjuk  

 Személyes példamutatás. 

 Feladatvállalás az osztályközösségben. 

 Az osztályban felmerülő problémák megoldásának módjai bibliai történetek megismertetésével. 

Humanizmus  

 Erősítjük a pozitív szokásokat és a humánus magatartásmintákat.  

 Tudatosítjuk gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetükben megismerhető keresztyén 

erkölcsi értékeket. 

 A hátrányos megkülönböztetés minden formájának kerülése. 

 Egyházi és állami ünnepek, csendesnapok megtartása. 

 Hagyományok ápolása. 

Nemzeti értékeink, a magyar kultúra tisztelete  

 Lakóhelyünk, szűkebb és tágabb környezetünk, Magyarország, református városaink (Debre-

cen, Sárospatak, Vizsoly) megismerése.  

 Múltunk megismerése, jelképeink tisztelete 

  Lokálpatriotizmus kialakítása.  

 Magyarságtudat erősítése 

 Ünnepeink méltó megtartása. 

Az európai és egyetemes kultúra értékeinek megismerése  

 Anyanyelvén túl minden gyermek ismerje meg legalább egy idegen nyelv alapjait. 
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 Idegen nyelv tanítása lehetőség szerint csoportbontásban. 

 Az Európai Unió országainak megismerése. 

 Egyetemes kulturális értékek megismerése 

A személyiség teljes körű fejlesztése  

 Helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása. 

 A tanulók személyre szóló, folyamatos értékelése. 

Korszerű ismereteket nyújtó szilárd alapozás, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciá-

inak fejlesztése 

 Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtervezése. 

 Differenciált oktatás megvalósítása. 

 Kooperatív módszerek elsajátítása és alkalmazása. 

 A képességfejlesztés modern taneszközeinek (IKT eszközök) alkalmazása. 

  Továbbképzések. 

 A célok megvalósulását szolgáló módszerek, oktatásszervezési módok, tanulás - szervezési el-

járások: tevékenykedtetésre épülő tanulás-szervezés. 

  Az SNI-s tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés specifikus fejlesztés, egyéni to-

vábbhaladás, értékelés biztosítása 

Kiemelkedő fontosságú a tanítás minősége  

 Tanórai és órán kívüli differenciálás.  

 Versenyeztetés (házi és külső versenyek szervezése, országos református versenyek) 

  Mérések, vizsgáztatás.  

 Szakmai napok. „Jó gyakorlatok átvétele”: református intézmények közötti szakmai együttmű-

ködések kialakítása 
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Az önművelés és az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása  

 A gyermek számára képességeinek, érdeklődésének és céljainak megfelelő programokat, tevé-

kenységi formákat biztosítunk. 

 Egyéni pályázatokon való részvételt szorgalmazunk. 

 Megtanítjuk a gyermekeket a korszerű ismeretszerzési módok az IKT használatára. (számító-

gép, Internet, videó, interaktív tábla stb.). 

Esélyegyenlőség biztosítása  

 Differenciált foglalkozások a tanítási órákon. 

 Felzárkóztató foglalkozások és egyéni korrepetálások, fejlesztő foglalkozások. 

 Lelki gondozás (lelkész és hitoktatók) 

 Szükség esetén a szakszolgálatok segítségének igénybe vétele. (Nevelési Tanácsadó) 

 Gyermekvédelmi felelős szakszerű segítő munkája,  

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A személyiségfejlesztés feladatai összhangban vannak a pedagógia program alapelveivel, cél- 

és feladatrendszerével, valamint a NAT-ban képviselt értékekkel és a helyi sajátosságokkal. 

A nevelés-oktatás folyamán alakulnia kell a gyermekek személyiségének, vagyis szükséges, 

hogy átéljék emberi méltóságukat, és szabadságuk következményeként a felelősséget. Iskolánk 

alapvető feladatként tekint a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztésére. Ugyanakkor tu-

datában kell lennünk annak, hogy a személyiségfejlesztést csak a szülőkkel együtt tudjuk meg-

valósítani; ill. annak, hogy a gyerekre hatnak az iskolán kívüli közösségek is.  

A fejlesztés során figyelembe vesszük, hogy gyermekeink: 

 különböző adottságokkal; eltérő ütemű fejlettséggel, tudásháttérrel, érdeklődési körrel 

és tapasztalatokkal rendelkeznek. 

Személyiségfejlesztő tevékenységünket az alábbiakban határozzuk meg: 

 értelmi nevelés 
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 testi nevelés 

 érzelmi nevelés 

 erkölcsi nevelés 

 közösségi nevelés 

1.2.1.Értelmi nevelés 

Iskolánk célja az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. Ezt a tanulók tanulási képességeinek, a következetes kompetencia alapú 

oktatáson keresztül a következő területeken történő fejlesztésével kívánjuk előmozdítani: a 

kognitív műveletek, a megismerés, az önálló gondolkodás, a kommunikáció, valamint a tapasz-

talati és értelmező tanulás. 

1.2.2.Testi nevelés 

A testi nevelés kapcsán fontosnak tartjuk, hogy a református iskola a teljes ember nevelésére 

hivatott, mely magában foglalja testünket is. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a mindennapi 

mozgásos tevékenységek biztosítását tanórai, vagy tanórán kívüli keretekben sportfoglalkozá-

sok, kirándulások, családi programok szervezésével. 

1.2.3. Érzelmi nevelés 

Jézus példájának megismerése és elfogadása fokozatosan történik. Olyan iskolai életrendet kell 

kialakítanunk, amely a hétköznapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa a kölcsö-

nös megértés, együttérzés, segítőkészség előnyeit, hiányuk következményeit. 

Ahhoz, hogy a jézusi ember szokásait ki tudjuk alakítani, szükséges az olyan légkör a megte-

remtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átlát-

hatók, kiszámíthatók, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak. 

Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tantestü-

letben, az iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a pedagógusok biztonságban és jól érzik 

magukat. 

1.2.4. Erkölcsi nevelés 

A keresztyén erkölcsi nevelés a keresztyén értékrend megismerését, elfogadását, e szerinti vi-

selkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek kiépülését jelenti. Ennek 
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alapelvét Jézus Nagy parancsolatában „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és szeresd felebaráto-

dat, mint magadat.” (Máté 22,39-39) illetve Aranyszabályában „Amit csak szeretnétek, hogy az 

emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük.” (Máté 7,12) látjuk. 

Nevelési tevékenységünkben tehát a pedagógusok segítenek a gyerekeknek elsajátítani a ke-

resztyén viselkedés alapvető szabályait, megérteni velük a szabálytudat fontosságát, valamint a 

döntési szabadság és felelősség szerepét. 

1.2.5. Közösségi nevelés 

A személyiség komplex fejlesztéséhez az értelem, a test, az érzelem és az erkölcs mellett a 

gyermek önmagához, és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése is hozzá tar-

tozik. Ennek érdekében fokozott figyelmet fordítunk az iskolai formális közösségek fejlesztésé-

re.  

A hitvallásunkban megfogalmazott értékek erősítését célzó, a közösség érdekében és javára tett 

tanulói megnyilvánulásokat megerősítéssel kezeljük, az ellenkező előjelű attitűdöket pedig ja-

vítjuk. A legnagyobb segítséget ehhez a tanórákon kívül szervezett, kifejezetten közösségépítő 

alkalmakban (csendes napok, családi napok, kirándulások, sportrendezvények), valamint a hit-

tanórák nevelő hatásában látjuk. 

1.3.  Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

1.3.1. Alapfogalmak  

Mi az egészség?  

 Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya.  

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz.  

 Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt.  

 Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más közösségek)  

Egészségnevelés:  

A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység kialakí-

tása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja.  
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Egészségfejlesztés:  

Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az önsegítés 

feladatait, módszereit.  

1.3.2. Az egészségnevelés célja:  

Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során növeked-

jen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy megtanítsuk 

diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a szűrővizsgálato-

kon való rendszeres és önkéntes részvételre.  

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a mindennapi 

testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 

1.3.3. Az egészségnevelés alapelvei:  

 a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni  

 tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység  

 kiterjed minden tanulóra  

 résztvevője az iskola minden dolgozója  

 helyes cselekedésre serkentő  

 segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását  

 személyiség megerősítése  

 csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport)  

1.3.4. Egészségnevelés, fejlesztés területei:  

A./ Testi nevelés:  

 személyi higiéne  

 környezethigiéne  
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 környezetvédelem  

 testnevelés- és sport – több mozgás  

 egészséges táplálkozás  

 balesetek megelőzése  

 elsősegélynyújtás  

 időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok  

 megelőzésre nevelés  

 biztonság igénye  

 szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség)  

 életkorral járó biológiai sajátosságok  

B./ Pszichohigiénés nevelés:  

a./ Egészséges életvezetés  

 napi és heti életritmus  

 alvás, tanulás, munka, játék  

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak  

 fogyasztói szokások  

 pozitív értékrend kialakítása  

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső harmónia  

b./ Stresszelhárítás  

 apróbb sikertelenség elviselése  

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás  

 önismeret, éntudat  
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 dönteni tudás  

c./ Deviancia megelőzése  

 szenvedélybetegségek megelőzése  

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás  

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései  

d./ Érzelmi nevelés  

 az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók  

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket kezelni  

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesztése  

C./ Szociális higiénés nevelés:  

a./ Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása  

 barátságok kialakítása  

 kommunikáció fejlesztése  

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása  

 etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend)  

 szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése  

 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek)  

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, előnyei  

1.3.5. Az egészségnevelés színterei  

A. / Tanítási órákon  

Minden tanár, tanító tudatosan törekszik arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagálá-

sának lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tan-

tárgyak tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom tantárgyak 
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pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában dolgozó minden 

pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az egészségnevelés fontosságát.  

B. / Egészségnevelés a testnevelési órákon  

 A választott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy oktatá-

sának: gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték, úszás, szabadidős 

sportok  

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente) 

 Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése  

C./ Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon  

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó ismerete-

it és az életvezetés tudatosságára nevel.  

Ilyenek pl. kulturált étkezés, táplálkozási szokások, stb. 

Az olyan káros szenvedélyek megelőzésére, mint a drog, alkohol és a dohányzás, 5-8. évfolya-

mon beépítjük a DADA- programot, melyet a rendőrség szakembere tart.  Az 1-4. évfolyamon 

az internet veszélyeiről és a személyes biztonságról tanulnak a gyerekek ennek a programnak a 

keretein belül.  

D./ Egészségnevelés tanórán kívül  

a. Szakmai szervezetekkel való együttműködés  

Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallásvizsgá-

lat stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások;  

b. Csapatjátékra való felkészítés  

 Sport: labdarúgás, röplabda, floorball, 

 Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap  

 

    A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán, és szaktermeiben zajlanak délutánonként.  



18 

 

c. Részvétel megyei, vagy országos akciókban és programokon  

    Rendszeresen részt veszünk a megyei, illetve országos sport, egészség- témájú programokban. 

 Iskola gyümölcs Program 

 Világ Gyalogló Nap 

d. Helyi kezdeményezés 

 Diáksport-nap: egész napos rendezvény, sport, egészség, baleset megelőzés  

 Majális 

 e. Iskolai étkeztetés  

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos magyar étke-

zési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. Az iskolai étkezés 

milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kap. Az ételt előállító konyha javarészt gyer-

mekétkeztetést lát el, ezért kiemelt szempont az egészséges táplálkozásra való törekvés (az alap-

anyagoknak és az adalékanyagoknak az egészséges táplálkozás követelményeit szem előtt tartó 

megválasztása).  

Az iskola az önkormányzat által biztosított, megfelelően felszerelt ebédlővel és konyhával rendel-

kezik. Az étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Az 

alsó tagozatosok az ötödik, a felső tagozatosok az ötödik vagy hatodik óra után étkeznek. 

1.3.6. Segítő kapcsolatok, partnerek  

 szülők, család  

 iskolai szülői munkaközösség,  

 iskolaorvos, háziorvos, védőnő  

 gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők  

 rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai (DADA program)  

 ANTSZ 
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1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Isten úgy teremtett minket, hogy egymásra legyünk utalva. Az „egymás” kifejezést 58 alkalommal 

használja az Újszövetség: szeressétek egymást, gondoskodjatok egymásról, bátorítsátok egymást, 

támogassátok egymást, imádkozzatok egymásért, köszöntsétek egymást, osszátok meg egymás-

sal… 

Ezek alapján lelki családra van szükségünk, és arra, hogy részese lehessünk egy csoportnak. Az Is-

tenhez csak a közösségen keresztül juthatunk el.  

Ezen az úton az iskolára óriási szerep hárul: közösségi embert formálni az egyénből és egyben 

olyan közösséget formálni a csoportból, amely a közösség erejét a keresztyén értékrend szerint, a 

pozitív célok eléréséért, használja fel.  

Céljaink elérésében a következő igék vezérelnek bennünket: 

„Mint ahogy a testünknek is több része van, és mindegyik résznek megvan a maga egyedi szerepe, 

úgy a Krisztus testének is. Egy testnek vagyunk a különböző részei, és mindannyian összetarto-

zunk.” (Róma 12: 4-5.) 

Ahogy minden tag a saját munkáját végzi, ezzel segít a többinek növekedni; így az egész test 

egészséges, növekszik, és tele van szeretettel.” (Efézus 4: 16, NLT) 

A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli foglalkozásokon 

is (napközi, kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség formálására. Aki ezt a folyama-

tot irányítja az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, viselkedésével, be-

szédstílusával, példaként áll a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is 

közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösséggé váljon.  

1.4.1. Feladataink:  

 A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való har-

monikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.  

 A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha 

vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse.  
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 Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy ezek 

természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, megoldásá-

ra.  

 Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Tanítsuk meg arra, hogy felismerje: szeretve van 

Isten által és az emberek által; segítsük, hogy a ráirányuló szeretetet el is tudja fogadni. Segít-

sük, hogy tudjon bízni a társaiban, az emberekben; hogy megtapasztalja, hogy igazi biztonságot 

az Istenbe vetett bizalom ad.  

 Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van a 

személyisége formálódásában.  

 Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség, annál 

nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában is (iskola, 

egyház).  

 Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.  

 Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet meg-

ismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet.  

 Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az eze-

kért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.  

 Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló kör-

nyezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv.  

1.4.2. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 erkölcsi nevelés 

 nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 önismeret, társas kultúra 

 a testi, lelki egészségre nevelés 

 felelősségvállalás másokért 
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 fenntarthatóság, környezettudatosság 

 pályaorientáció 

 gazdasági és pénzügyi nevelés 

 médiatudatosság 

Az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítjük az egyéni képességekhez igazodó munka-

formákat, így elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló, páros és csoportos munkájára 

támaszkodunk. 

1.4.3. A közösségfejlesztés tanórán kívüli színterei  

a) Hagyományőrző tevékenységek  

Minden tanév folyamán iskolai illetve osztálykeretben történő ünnepséget, megemlékezést tar-

tunk a következő alkalmakkor: 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordu-

lóján, karácsonykor, a Nemzeti Összetartozás Napján (június 4-e), illetve a 8. osztályosok ballagá-

sakor. Iskolánk református, egyházi jellegéből adódóan a tanévnyitó- és tanévzáró istentisztelet. 

Programjaink: 

 Gyalogló nap 

 Szavalóverseny 

 Óvodások látogatása beiratkozás előtt 

 Anyák napja 

 Majális 

 Kirándulások 

b) Diákpresbitérium 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős te-

vékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  
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Az iskolai DP (mely a 2-8. évfolyamok küldötteiből áll) munkáját a megválasztott küldöttekből álló 

diákpresbitériumi vezetőség irányítja. A szervezet tevékenységét az iskola igazgatója által megbí-

zott nevelő segíti. 

Programjaink: 

 Papírgyűjtés 

 Gólyasimogató 

 Mikulás 

 Farsang 

 Majális 

c) Napközi otthon, tanulószoba 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben a szülők igénylik – az iskolában ta-

nítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, 5-8. osztályig tanulószo-

ba, tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközi otthonos csoport üzemel. 

d) Iskolai sportkör 

Az iskolánkban a tanulóknak korosztályok szerint (1-2. o, 3-4. o., felső tagozat; illetve: fiú-lány) le-

hetőségük nyílik arra, hogy sportkörre járjanak.  Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal 

együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

e) Szakkörök 

 A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jel-

legüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen kö-

zös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola le-

hetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör ve-

zetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.   
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f) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) verse-

nyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk: pl.: szavalóverseny, jel-

mezverseny, dísztárgykészítő verseny, stb.  A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli verse-

nyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők, szaktanárok végzik. 

g) Osztálykirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése 

céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztályki-

ránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

Ezeket, a programokat csak akkor lehet a tanítási napok terhére megszervezni, ha részei a Pedagó-

giai programnak.  

h) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a külön-

féle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e 

foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

i) Szabadidős foglalkozások  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, 

hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős prog-

ramokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, 

táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költ-

ségeket a szülőknek kell fedezniük.  

j) Könyvtár  

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon is látogatható községi könyvtár segíti.  

k) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
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A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítmé-

nyeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett 

– egyénileg vagy csoportosan használják.  

l) Hitéleti alkalmak:  

A hétkezdő és hétzáró áhítatok, csendesnapok, istentiszteleti alkalmak (családi istentiszteletek, fel-

nőtt Istentiszteletek).   

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

1.5.1. A pedagógusok általános feladatai, mintaadó szerepük 

 A református iskola legfőbb értéke az ember. Az oktatás, nevelés eredményességének egyik 

kulcsa a pedagógusok által képviselt kulturális, lelki és hitvallásos minőség. Az iskola pedagó-

gusainak mindennapi nevelői munkája megfelel a Magyarországi Református Egyház által 

közvetített értékrendnek. 

 A református iskola pedagógusa tanítványai szeretetére és bizalmára épít. 

 Lehetőleg jó kedvvel, jó lelki környezetet nyújtva a körülötte élőknek, következetesen végzi 

munkáját. 

 Egyszerre tanít, nevel és evangelizál. 

 Kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél. 

 Családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban. 

 Együttműködik a nevelőközösséggel, a nevelési nehézségeket közösen próbálják megoldani. 

 Bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat.  

1.5.2. A pedagógusok feladatai: 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettan-

tervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló 

esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.  
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 Nevelő és oktató munkája során gondoskodik a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehet-

ségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében megtesz minden tőle elvárhatót, figyelembe vé-

ve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozik, szükség szerint 

együttműködik gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, hogy 

a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse. 

 Segíti a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartja a tehetséges tanulókat. 

 Előmozdítja a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási sza-

bályainak elsajátítását, és törekedik azok betartatására. 

 Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveli a gyer-

mekeket, tanulókat. 

 A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai teljesítményéről, ma-

gatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek ta-

nulmányait érintő lehetőségekről. 

 A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtesz minden lehet-

séges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betar-

tatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával. 

 A gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait mara-

déktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad. 

 Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetíti, oktatómunká-

ját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezi, irányítja a tanu-

lók tevékenységét. 

 A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékeli a tanulók munkáját. 

 Részt vesz a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képzi magát. 
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 Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irá-

nyítja. 

 A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatát maradéktalanul teljesíti. 

 Pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnep-

ségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

 Hivatásához méltó magatartást tanúsít. 

 A gyermek, tanuló érdekében együttműködik munkatársaival és más intézményekkel. 

 Folyamatosan fejleszti önmagát, keresi a pedagógia hatékony nevelési, oktatási eljárásait, rend-

szeresen bővíti tudását saját szakterületén.  

 a tanítási órákra való felkészülés 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelés 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása 

1.5.3. Az osztályfőnök feladatai  

 Az iskola pedagógiai programjának és református hitvallásunk szellemében neveli osztályának     

tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

 Évente, tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos baleset- és tűzvé-

delmi előírásokat és a Házirendet.  

 Házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, fél-

évi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kap-

csolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása 

 Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendőket 

/mulasztás, törzslap, stb./, negyedévente ellenőrzi, szükség szerint kiegészíti az ellenőrzőbe írt 

jegyeket.  

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Megtervezi az osztály fejlődésének morális feltételeit. Erkölcsi szabályrendszert alkot az osz-

tállyal közösen, amely az osztály tagjainak együttélését szabályozza. 

 Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet tölt be, együtt-

működve az osztállyal, diákpresbitériummal. 

 A fogadóórákat, szülői értekezleteket tart (2-szer) és szoros kapcsolatot ápol a tanulók szülei-

vel, eleget tesz a rendeletekben foglalt értesítési és ellenőrzési kötelezettségeinek /érdemjegyek, 

hiányzások, fegyelmik, meghívók, értesítő/. 

 Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülő értekezleten beszámol az osztály 

neveltségi és tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az iskola és a család 

nevelőmunkájának összehangolására.  

 Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához elemzi 

feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók véleményét és ezek alapján dönt az 

értékelésről.  

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét 

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító ta-

nárokkal. 

 Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy szükség esetén alapos értékelést tudjon készíteni a 

tanulókról.  

 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli és - a 

meghatározott esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait.  

 A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három - napra távolmaradást engedélyezhet tanu-

lóinak.  
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 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

1.6.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai integrációjának célja, hogy ezek a gyerekek a peda-

gógiai többletszolgáltatásokat ne a kortárscsoportjaiktól elkülönülten, hanem velük együtt kap-

ják meg, így nagyobb esélyük van a sikeres szocializációra, beilleszkedésre. 

Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók köréből az alábbiak ellátását biztosítja: 

a) Érzékszervi fogyatékos (hallás- és látássérült) tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pe-

dagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, preventív foglalkoztatása. 

b) Tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmi sérült) gyermek integrált nevelése-oktatása, 

pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása. 

c) Mozgássérült tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és re-

habilitációs, preventív foglalkoztatása. 

d) Pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása. 

e) Egyéni munkarend szerint tanuló gyermekek nevelése, oktatása 

Tárgyi feltételek: 

Intézményünk épülete teljeskörűen akadálymentesített. Az egyéni órákhoz fejlesztőterem áll 

rendelkezésre. 

Személyi feltételek: 

A gyermeket fogyatékosságának megfelelő főállású gyógypedagógus (szomatopedagógus), va-

lamint utazó szakember (tiflopedagógus, logopédus) segíti az iskolai munkájában. 

Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege: 

 komplex képességfejlesztés 
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 logopédiai terápia 

 gyógytestnevelés 

 pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni (1-3 fő) keretben, egyéni fejlesztési terv alapján, 

ami a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői vélemé-

nyén alapul 

  differenciált foglalkoztatás tanórán 

Feladatok: 

 kontroll vizsgálatok szervezése 

 szakmai dokumentáció vezetése 

 szakmai együttműködés (team- munka) a gyermekkel foglalkozó szakemberek között 

 egészséges énkép és önbizalom kialakítása, az akaraterő növelése és az önállóságra nevelés 

 a pedagógusok, szülők és a többi gyermek felkészítése 

 pedagógusok számára a dysfunkció-specifikus módszerek elsajátítása 

 egyéni igényekhez alakított, támogató környezet biztosítása, egyéni tanrend kialakítása. 

1.6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása 

A beilleszkedési, magatartási nehézség az általános társadalmi normáktól eltérő viselkedést jelent. 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni az ilyen problémákkal küzdő tanulókat. 

Ez a tevékenység csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük a magatartási zavarok megnyilvánulá-

sának leggyakoribb formáit. 

Fel kell figyelnünk:  

 az agresszív megnyilvánulásokra,  

 a közönyre és a passzivitásra, 

 az érzelemszegény, apatikus magatartásra, 

 a túlzott félelemre és szorongásra 

 a beszédzavarra, 

 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 

A problémák számbavétele után következik az okok feltárása. A gyermeket tanító pedagógusok az 

osztályfőnök vezetésével feltárják a lehetőségeket, felveszik a kapcsolatot a családdal és szükség 
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esetén a megfelelő szakemberhez irányítják a tanulót. Nagyon fontos ezekben az esetekben az 

együttműködés az egészségügy és a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

Az időben nyújtott szakmai segítség képes a negatív irányba elindult folyamatot megállítani. Ennek 

érdekében végzett pedagógiai tevékenységeink: 

 a tanuló értékeinek feltérképezése, amely elengedhetetlen feltétele a fejlesztő munkának, 

 rendszeres kapcsolat a szülői házzal, az egészségügy és a szakszolgálat szakembereivel, 

 közös elfogadás, kulturált konfliktuskezelés, az önismeret, az önértékelés és a pozitív énkép 

igényének kialakítása, 

 olyan környezet kialakítása, amely alkalmas az el- és befogadásra, együttműködésre, 

 személyes, szeretetteljes bánásmód kialakítása, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködése, egységes nevelési elvek alkalmazása, 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósítása, 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazása, 

 következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakítása, 

 az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködés. 

A tanulási zavarral, nehézséggel küzdő tanulóink esetében is együttműködésre törekszünk a gyer-

mek diagnózisát felállító szakértői bizottságokkal, a szakvélemény alapján a tanuló fejlesztését 

végző fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal, a gyermeket tanító pedagógusokkal, valamint a 

szülőkkel. 

A kialakulatlan részképességek jellegének megfelelően érvényesítjük a méltányos számonkérési, 

értékelési, ill. átmeneti felmentési lehetőségeket a tanuló távlati érdekeinek figyelembevételével. 

Pedagógiai tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához: 

 pedagógiai munkát segítő szakemberekből álló team létrehozása – gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus, utazó pedagógusok (logopédus, tiflopedagógus), családgondozó, 

 egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés, 

 kooperatív technikák alkalmazása, 

 az alapozó időszak elnyújtása, 

 fejlesztő értékelés alkalmazása, 

 tanulásmódszertan tanítása, 
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 kommunikáció fejlesztése, 

 szakkorrepetálásokon való részvétel biztosítása, 

 egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások. 

1.6.3. A kiemelten tehetséges tanulók nevelése 

 A tehetséggondozás a tehetség felismerésével kezdődik, majd a képességek, a kreativitás és a sze-

mélyiség összehangolt fejlesztésével folytatódik. 

Azokat a gyerekeket tekintjük kiemelkedően tehetségesnek, akik egy adott területen sokkal többet 

képesek teljesíteni az életkoruknak megfelelő átlagnál, akik viszonylag kevés segítséggel gyorsan 

tudnak fejlődni az adott területen. 

Céljaink az optimális fejlődés segítése érdekében: 

 korai felismerés 

 a tehetségek számbavétele, azonosítása 

 a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés színte-

reinek meghatározása. 

Formái: 

a) Tanóra keretén belül: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése 

- differenciált képességfejlesztés 

- csoportbontás (angol, informatika, matematika) órákon 

- projektmódszer 

- kooperatív technikák 

b) Tanórán kívüli tehetségfejlesztés eszközei: 

- tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok, bemutatók 

- tehetséggondozó szakkörök (szaktanár vezetésével, fokozott tanulói önállóság és kutató 

munka alkalmazásával, egy vagy több téma köré csoportosítva, meghatározott időben és 

tematikával) 

- a közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása. 

1.6.4. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása 
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A gyermek- és ifjúságvédelem sokrétű és komplex tevékenység. Felöleli mindazokat a pedagó-

giai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és jogi feladatokat, amelyek a kiskorúak nevelését, 

gondozását, eltartását, munkába állítását, erkölcsi és anyagi érdekvédelmét biztosítja. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok feladatai: 

 a nehezen nevelhető vagy tanulási zavarral küzdő gyerekek szakellátásra kerülésének elő-

segítése, 

 a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztett tanulók felismerése, 

jelzése, segítése, 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, intézményekről, amelyekhez 

problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 együttműködés az osztályfőnökökkel 

 szükség esetén értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot, 

 esetmegbeszéléseken való részvétel, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezni a gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását, 

 éves beszámoló elkészítése az elvégzett gyermekvédelmi munkáról 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez kap-

csolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

A megvalósítás módja, eljárásai, tevékenységei: 

 közvetlen kapcsolattartás a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszé-

lyezett gyermekekkel és szüleikkel az osztályfőnökökön keresztül, ha szükséges családláto-

gatás, tanácsadás, 

 fogadóóra, 

 a szülők figyelmének felhívása, ha megváltozott a gyermek magatartása, tanulmányi mun-

kája, társaihoz, ill. a felnőttekhez való viszonya, 

 szülők figyelmének felhívása a kedvezmények, segítség lehetőségének igénybevételére 

 pályaválasztás segítése, 

 a gyermek irányítása Nevelési Tanácsadóba, Családsegítő és Gyermekvédelmi Szakszolgá-

lathoz, 
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 súlyos esetben rendőrségi feljelentés (súlyos veszélyeztetettség, bántalmazás gyanúja ese-

tén), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 családi életre történő nevelés, 

 szabadidős programokon, napközis vagy tanulószobai foglalkozásokon való részvétel segí-

tése, 

 felvilágosító órák tartása osztályfőnöki órákon – védőnő közreműködésével 

 DADA program. 

1.6. 5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. 

Iskolánkban kevés a hátrányos helyzetű tanuló, ennek ellenére folyamatosan gondot fordítunk 

arra, hogy lehetőségeink szerint segítsük a hátrányok enyhítését, a tanulók képességeinek ki-

bontakozását.  

A szociális hátrányokkal küzdő tanulók esetében a segítségnyújtás alapja a pedagógusok és a 

szülők közötti partneri együttműködés. Mivel a hátránykompenzáció szoros együttműködést 

feltételez a benne résztvevők (pedagógus, szakember, gyermek, szülő) részéről, az iskola ki-

emelt feladatként tekint a kapcsolattartás milyenségére, mennyiségére. Fontos a reális helyzet-

felismerés és helyzetelemzés a terápia szempontjából. 

      Cél: Az esélyegyenlőség megteremtése. 

Tevékenységek: 

 Napközis, ill. tanulószobai foglalkozás keretében a tanulmányi munka mennyiségi számba-

vétele, minőségi munkavégzésre törekvés, a tanulók délutáni felügyeletének biztosítása. 

 Differenciált foglalkozások szervezésével a tanulási problémákkal küzdő tanulók felzárkóz-

tatásának segítése. Kiemelten kezeljük a szociális hátránnyal küzdő tehetséges tanulók te-

hetséggondozását. 

 Továbbtanulás irányítása, segítése. 

 Családlátogatások, fogadó órák alkalmával a szülők nevelési, életvezetési gondjainak segí-

tése. 
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 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

 Iskolánkban biztosított az étkezési lehetőség. Igénybe vehető az étkezési díjak kifizetéséhez 

nyújtott támogatás. 

 Szoros a kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal, a Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdeké-

ben, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesülje-

nek. 

 A szülőket rendszeresen értesítjük a fejlesztésben résztvevő tanulók előmeneteléről. 

 Fontosak tanulást segítő módszerek (pl. tanulás tanítása) és eszközök alkalmazásának lehe-

tősége. 

 Rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások: ingergazdag környezet megteremtése. 

 A hiányok egyéni és kiscsoportos pótlása, esetleg újratanítás. 

 A felzárkóztatásra szoruló gyerekeknek biztosítani kell a felzárkózás lehetőségét, valamint 

a követelményrendszernek való eredményes megfelelés lehetőségét. 

 Alapkészségek fejlesztése, megerősítése (kompetenciafejlesztés). 

 Interaktív feladatok alkalmazása a felzárkóztató tevékenységek megszervezésében. 

 Drog- és bűnmegelőzési program (DADA) zajlik iskolánkban. 

 

1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 

48. § (1) Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezé-

sére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak 

szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

(2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - 

saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásá-

ban, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

(3) A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus 

szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz 

meg ötéves időtartamra. 

(4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
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d) a házirend elfogadása előtt.”  ( Köznevelési törvény- 2011. évi CXC. törvény) 

 

A törvény alapján az iskola tanulóközössége közös tevékenységeik szervezésére diákpresbitéri-

umot hozhat létre. A tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, a munkáját 

pedagógus segíti, jogköreit az SZMSZ tartalmazza. 

A diákpresbitérium tevékenysége kiterjed a tanulói érdekek képviseletére, tanulmányi, kulturá-

lis és szabadidős programok szervezésére. Tágabb értelemben minden tanuló tagja az iskolai 

diákpresbitériumnak.  

Iskolánkban az üléseken 2-2 tanuló képviseli az osztályát 2. osztálytól 8. osztályig. Az ő felada-

tuk a DP-üléseken elhangzott információk továbbítása osztálytársaik felé, illetve a tanulók ké-

réseinek, észrevételeinek tolmácsolása a diákpresbitériumot segítő pedagógus felé. A 2-2 tagon 

kívül a DP-nek titkára is van, akit a mindenkori 6. osztályosok közül választanak meg, és 8. 

osztályos koráig, tanulmányai befejezéséig viseli ezt a tisztséget. 

 

1.7.1. A diákpresbitérium jogai: 

Véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik: 

Az oktatási-nevelési intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kér-

désben, 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél. 

 

Egyetértési jogot gyakorol: 

 intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor, módosításakor, 

 a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 

Döntési jogköre kiterjed: 

 a nevelőtestület véleménye meghallgatásával  

 saját közösségi életük tervezésére, szervezésére,  

 jogosultak képviseltetni magukat a diákpresbitériumban 

 saját működésére és hatásköre gyakorlására, tisztségviselőik megválasztásában 

 a működéshez rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználására, 

 egy tanítás nélküli nap programjára, 
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 vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

1.7.2. A diákpresbitérium működési feltételei 

Az intézmény térítésmentesen biztosítja a DP zavartalan működésének feltételeit. Az intézmé-

nyi költségvetés biztosítja a DP működéséhez azokat a költségeket, amelyek a költségvetési 

törvény alapján megilletik (felnőtt segítők pótléka). 

A DP tájékoztatásának formái: 

 faliújság 

 diák-önkormányzatiülés 

 diákparlament (országos) 

 

1.7.3. A diákpresbitérium által szervezett rendezvények: 

 diákönkormányzati ülések 

 papírgyűjtés 

 Mikulás 

 Farsang 

 Majális 

 színházlátogatás 

 „Nyuszibuli”,  

 zenés délutánok 

 

1.7.4. A diákpresbitérium által támogatott kiemelt események, rendezvények: 

 versenydíjak, nevezési díjak 

 versenyre történő utaztatás 

 ballagó óvodások ajándéka 

 elsős tanulók tanév eleji megajándékozása 

 iskolán belüli versenyeken résztvevő tanulók jutalmazása 

 a 3-4.osztályos tanulmányi kirándulás buszköltségének 50%-os támogatása 

 iskolai rendezvények eszközszükségleteinek támogatása pl. farsang, szavalóverseny, 

környezetverseny stb… 

 év végi jutalomkönyvek 

 nyári tábor utolsó napján a tanulók jutalmazása 

 napközi támogatása, napközis játékok: labdák, társas játékok stb… 



37 

 

 majális eszközszükségletének biztosítása 

 tanulókat, iskolai életet érintő egyéb jutalmazások 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

1.8.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A nevelőtestület a tanulók közösségével a DP-on keresztül tart kapcsolatot szervezett formá-

ban. 

1.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködés 

A szülők joga és kötelessége, hogy hitüknek, világnézetüknek megfelelő iskolába járassák gyerme-

küket. Az iskola igazán egyházi szelleme akkor születhet meg, ha szülők is elfogadják intézmé-

nyünk református jellegét, nem nevelnek, tesznek az iskola ellen. Az iskolával kapcsolatos problé-

máikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel 

együtt megkeresse azok mindenki számára megnyugtató megoldását.  

1.8.3.  A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 tájékoztató füzet, 

 telefonos megkeresés 

 elektronikus napló, az iskola honlapja és Facebook oldala 

 szülői értekezlet 

 fogadó óra 

 családlátogatás 

 szülői munkaközösség 

1.8.4. Az együttműködés módjai: 

Szülők részéről: 

 tankötelezettségi törvény betartása (rendszeres iskolába járás) 

 részvétel a szülői értekezleteken 



38 

 

 a közösen elfogadott iskolai házirend betartása és betartatása 

 a tanuló munkájához szükséges feltételek biztosítása 

 az iskolai rendezvényeken és azok szervezésében való aktív részvétel  

Pedagógusok részéről: 

 az iskola nyitott, a hivatalos kapcsolattartási formákon túl is fogadja a javaslatokat, észre-

vételeket 

 a házirend betartása és betartatása 

 pályázatok figyelemmel kísérése, melyek könnyítenek a szülők és az iskola terhein  

 pedagógiai tanácsadás, szükség esetén szakszolgálathoz való irányítás 

 pályaorientáció 

 a hátrányos helyzetű tanulók számára minél több segítséget nyerni az illetékes önkormány-

zatoktól 

 aktív együttműködés a szülői munkaközösséggel 

Jól segíthetik az együttműködést a szülőkkel az iskolánkban kialakult, ill. kialakuló hagyományok 

közös ápolása, fejlesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is. 

Ezek a következők: 

 tanévnyitó istentisztelet 

 iskolai vers- és prózamondó versenyek, 

 jelentősebb egyházi ünnepek megünneplése 

 farsangi rendezvények, 

 anyák napi műsorok, 

 ballagási ünnepség, 

 tanévzáró istentisztelet 
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 istentiszteletek 

 majális 

 Gyalogló Nap 

 papírgyűjtés 

 családi napok 

1.8.5. Kapcsolattartás az iskola partnereivel 

 Madocsai Református Egyházközséggel, mint fenntartó 

 református iskolák 

 SzMK 

  az iskola-egészségügyi ellátást biztosító szervezet,  

 a családsegítő szolgálat,  

 a pedagógiai-szakmai szolgáltatók (Kaposvári POK, RPI) 

 az írott és nyomtatott sajtó, a Paksi TV  

 Madocsa Község Önkormányzata 

 Madocsai Óvoda 

 Tovább tanulók által választott középiskolák   

1.9. Tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabá-

lyok szerint kell megszervezni. 

1.9.1. Osztályozó vizsga  

Osztályozó vizsgát az iskola a félév- és a tanévzárás hónapjában (január és június), illetve szükség 

esetén a tanítási év során bármikor szervezhet.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha:  
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1. a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

2. engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az elő-

írtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

3. ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven 

tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

4. ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tan-

tárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és mulasztásai miatt évközben érdem-

jeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.  

Az egyéni munkarend szerint tanuló diák által teljesítendő osztályozó vizsga tantárgyai az általános isko-

lában: 

 1-3. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret; 

 4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret; idegen nyelv 

 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret; 

idegen nyelv, informatika, ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat 

 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, 

kémia, földrajz, idegen nyelv, informatika, ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat (7. 

évf.) 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi tanterve 

tartalmazza.  

1.9.2. Pótló vizsga  

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki:  

1. valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,  

2. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát sikertelennek kell tekinteni, az önhibán kívüli, indokolt 

vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére. 

1.9.3. Javító vizsga  

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki:  
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 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizs-

gázó számára  

  az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt szükség szerint legfeljebb 

harminc perccel megnöveljük,  

  lehetővé tesszük, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát, a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet  

 A javító vizsga követelményeit a helyi tanterv „A továbbhaladás feltételei” tartalmazzák. 

A javítóvizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulókkal és szüleivel a tanév 

végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanulók átvételének szabályai 

 A tanuló - beleértve az egyéni munkarend szerint tanuló diákot is - az iskolával tanulói jog-

viszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az 

átvétel jelentkezés alapján történik.  

 Más településről iskolánkba felvételt kérő tanulók átvételről a tanuló előző tanulmányi 

eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfo-

lyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt a köznevelé-

si törvényben meghatározott létszámhatár, illetve az osztálytermekben elhelyezhető létszá-

mok alapján.  

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jo-

gait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

 Ha van olyan tantárgy, ahol hiányosságok várhatók, az ismereteket pótolni kell 

  A hit- és erkölcstan tantárgy esetében szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segít-

ségnyújtással, türelmi idő biztosításával segítjük a felzárkózást.  

  Egyéb tantárgyak pl. idegen nyelv (angol), magyar nyelv, matematika stb. ismeret-anyagára 

vonatkozóan szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő 

biztosításával vagy a szülő kérésére évfolyamismétlés lehetőségével segítjük a tanuló belé-

pését iskolánkba.  
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1.11. A felvételi eljárás különös szabályai 

 Az általános iskola  köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, en-

nek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

 „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A 

szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy ne-

velési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 

15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez…. Ha a gyermek az iskolába lépés-

hez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesí-

tését.” (2020. 01. 01-től hatályos jogszabály az Nkt. 45. §.(2). 

 Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését ta-

núsító igazolást.  

 Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesí-

tő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, 

átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 

vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola 

igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-

számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köz-

nevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.  

 A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója az illetékes Tankerületi Központtól (2020. 

01. 01-től) kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a 

kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózko-

dási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.  

 Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-

lye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy 

át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény 

székhelyén van.  
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 A tanuló átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy 

az az iskolatípus változtatásával is jár– a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az osz-

tályközösségek védelme érdekében és a tankönyvellátás zavartalansága miatt, azonban a 

tanévkezdéskor történő csatlakozást támogatjuk.  

 Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve az egyéni munkarend szerint tanuló diá-

kot is – az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókról kü-

lön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az 

átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad 

az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a 

nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség 

megszűnését követően megszűnik. 

 Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló la-

kóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely gon-

doskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő 

részvételéről.  

 Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 

időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 

Szülő feladata:  

 a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése szerint az adott évben tanköteles korba 

lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között, a kormányhivatal által közleményben 

vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvi-

telszerű ott tartózkodás igazolásával) vagy a választott iskola első évfolyamára.  

 Nkt. 72. § (2) bekezdés: a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásá-

nak joga.  

 A tankötelezettség teljesítésének elmulasztása: szabálysértésnek minősül.  

 Nyilatkoznia kell írásban a kötelezően választandó hit- és erkölcstan oktatására vonatkozóan a 

beiratkozáskor.  
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 Nyilatkoznia kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról megváltozott körülmény esetén.  

 Nyilatkoznia kell életvitelszerű lakóhelyről. 

1.12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az egyén és a társadalom számára egyaránt fontos és egyre szélesebb körben felismert szükséglet, 

hogy minél több állampolgár legyen képes a saját, illetve mások testi épségét, egészségét veszélyez-

tető állapotot felismerni, szaksegítséget hívni és a hivatásos segélynyújtó helyszínre érkezéséig 

megfelelően, magas színvonalon elsősegélyben részesíteni az arra rászorulókat.  

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, 

vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. Legfontosabb 

szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, mely 

a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele.  

1.12.1. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 Fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást, 

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

anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit, 

 Felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

 Elsősegélynyújtás és újraélesztésben alapszintű gyakorlottság elérése.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, bioló-

gia-, természetismeret, technika, fizika-, kémia-, és testnevelésóra) és a védőnő által szervezett 

csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

 

1.12.2. Elsősegély nyújtási ismeretek a tanítási órán: 

Korosztály Tantárgy Ismeretek 

1-4. évfolyam  

 

természetismeret, testneve-

lés,  

életvitel és gyakorlat 

Egészségünk, testi épségünk védelmének fon-

tossága. Helyes közlekedés szabályai. Baleset- 

és tűzvédelmi szabályok. 

Szaktantermek használata. Elsősegélynyújtás 

fogalma, alapjai. Segítségkérés, mentőhívás 
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5-6. évfolyam  

 

természetismeret, testneve-

lés, osztályfőnöki órák, 

életvitel és gyakorlat 

 

Egészségünk, testi épségünk védelmének fon-

tossága. Helyes közlekedés szabályai. Baleset- 

és tűzvédelmi szabályok.  

Szaktantermek használata. Elsősegélynyújtás 

fogalma. Segítségkérés, mentőhívás Alapfokú 

elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása  

7-8. évfolyam  

 

biológia, kémia, fizika, 

életvitel és gyakorlat, test-

nevelés, informatika, osz-

tályfőnöki órák  

 

Egészségünk, testi épségünk védelmének fon-

tossága. Helyes közlekedés szabályai. Baleset- 

és tűzvédelmi szabályok. Az elektromos áram 

hatása az élő szervezetre. Veszélyek, érintés-

védelmi ismeretek. Veszélyes anyagok és ke-

zelésük a háztartásban.  

Szaktantermek használata. Elsősegélynyújtás 

fogalma. Segítségkérés, mentőhívás Az ember 

megismerése és egészsége  

Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az 

orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. 

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek.  

 

Tanórán kívüli lehetőségek  

 tömegsport, mindennapos testedzés programja  

  sportegyesületi tagság 

  osztálykirándulások 

 nyári táborok  

  előadások: védőnő,  

  vizsgálatok, mérések,  
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2. Az intézmény helyi tanterve 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

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

Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 

2019/2020 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 

2020/2021 K2020 K2012 K2012 K2012 K2020 K2012 K2012 K2012 

2021/2022 K2020 K2020 K2012 K2012 K2020 K2020 K2012 K2012 

2022/2023 K2020 K2020 K2020 K2012 K2020 K2020 K2020 K2012 

2023/2024 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 

  

K2012 – 110/2012.(VI.4.) kormányrendeletben kiadott NAT tartalmi szabályozására épülő kerettan-

terv 

K2020 – 5/2020.(I.31) Kormány rendeletben kiadott NAT tartalmi szabályozására épülő (új) kerettan-

terv 

A 2020/2021. tanévben az új (K2020) kerettantervek bevezetése az 1. és 5. évfolyamon kezdődik el, 

felmenő rendszerben. A 2023/2024. tanévtől teljeskörűen bevezetésre kerül a 2020. évben kiadott ke-

rettanterv. 

A NAT (2020) tartalmi szabályozására épülő kerettantervek alkalmazásának bevezetése 

Jogszabályi háttér: 

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet 

- A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

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

 

A közzétett kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, 

valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. évfolyamán) bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben (a 
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továbbiakban: Nat 2020) foglalt szabályozásnak megfelelnek. Ezeket a Nat 2020 bevezetésével párhu-

zamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

A jogszabály alapján az iskola a pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettan-

terveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tantervben meg kell nevezni az alapjául szolgáló 

kerettanterveket. 

Az intézmények számára a helyi tantervük készítéséhez a Nat 2020 Alapóraszámok tanulási területen-

ként kétéves bontásban (II.2.1.1. táblázat) és A tanulók heti kötelező alapóraszáma és maximális óra-

száma évfolyamonként (II.2.1.2. táblázat) az irányadó. 

Az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül az iskola az alábbiakat alkalmazza: 

Tantárgy megnevezése Változat 

Technika és tervezés 5-7. évfo-

lyamon 

A modul 

 

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 2020/2021. tanévben 

Tantárgy Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 288 7+1 288 6+1 252 6+1 252 

Matematika 4+1 180 4+1 180 4+1 180 4+1 180 

Etika/Hit- és erkölcstan 1+1 72 1+1 72 1+1 72 1+1 72 

Angol nyelv - - - - - - 2 72 

Környezetismeret - - 1 36 1+1 72 1+1 72 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 

 Technika és tervezés 1 36 - - - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - 1 36 1 36 1 36 

Digitális kultúra - - - - - - - - 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Egyházi ének - - - - - - 1 36 
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Szabadon tervezhető órák 2 - 2 - 3 - 3 - 

Rendelkezésre álló órake-

ret 

     24 864 25 900 25 900 27 972 

Kötelező órák összesen 25 900 26 936 26 936 29 1044 

Egyházi intézmény hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgyak plusz óraszáma a 110/2012. Korm. rendelet 

9.§ (1) a) alapján a tanulói terhelés tekintetében levonható. 

 

A szabadon tervezhető órák felhasználásának részletezése: 

1. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

2. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

3. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra környezetismeret 

4. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra környezetismeret 

 

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 2020/2010. tanévben 

Tantárgy Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 136 4    144 3+1 144 4 144 

Matematika 4 136 3+1 144 3+1 144 3+1 144 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

 

      - 

  

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

Történelem 2+0,5 85 - - - - - - 

Állampolgári ismeretek - - - - - - - - 

Hon- és népismeret - - - - - - - - 

Etika/Hit- és erkölcstan 1+1 68 1,5+0,

5 

72 1+1 72 1+1 72 
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Természetismeret - - 2+0,5 90 - - - - 

Természettudomány 2+0,5 85 - - - - - - 

Kémia - - - - 1+0,5 54 2 72 

Fizika - - - - 1,5 54 1,5 54 

Biológia - - - - - - - - 

Biológia-egészségtan - - - - 2 72 1+1 72 

Földrajz - - - - 1,5 54 1,5 54 

Angol nyelv 3 102 3+1 144 3+0,5 126 3+1 144 

Ének-zene 2 68 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 34 1 36 1 36 1 36 

Dráma és színház - - - - - - - - 

Technika és tervezés 1 34 - - - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - 1 36 1 36 - - 

Informatika - - 1 36 1 36 1 36 

Digitális kultúra 1 34 - - - - - - 

Testnevelés és sport 5 170 5 180 5 180 5 180 

Egyházi ének - - 1 36 - - - - 

Közösségi nevelés (osz-

tályfőnöki) 

1 34 1 36 1 36 1 36 

Szabadon tervezhető órák 1 - 3 - 3 - 3 - 

Rendelkezésre álló órake-

ret 

     28 952 28 1008 31 1116 31 1116 

Kötelező órák összesen 29 986 29,5 1062 32 1152 32 1152 

Egyházi intézmény hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgyak plusz óraszáma a 110/2012. Korm. rendelet 

9.§ (1) a) alapján a tanulói terhelés tekintetében levonható. 

A szabadon tervezhető órák felhasználásának részletezése: 

5. évfolyamon heti 0,5 óra történelem 

 heti 0,5 óra természettudomány 

6. évfolyamon heti 0,5 óra természetismeret 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra angol nyelv 

 heti 0,5 óra etika/hit- és erkölcstan 
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7. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

 heti 0,5 óra kémia 

 heti 0,5 óra angol nyelv 

8. évfolyamon heti 1 óra angol nyelv 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra biológia, egészségtan 

 

A szabadon tervezhető órákat minden esetben az egyes tantárgyak óraszámának növelésére használjuk 

fel. Ezeket az órákat a tantárgyak tananyagának gyakorlására és ismeretanyagának elmélyítésére, té-

mazáró dolgozatokra, belső mérésre fordítjuk. 

Az iskola keresztyén jellegéből adódó tantárgyak oktatása  

A Hit- és erkölcstan tantárgy oktatása 1. osztálytól 8. osztályig heti 2 órában történik a 2017/2018-

as tanévtől 1. osztálytól kezdődően a református felekezetű tanulók református, a más felekezetű ta-

nulók felekezetüknek megfelelő hitoktatásban részesülnek órarendbe épített tanítási órákon. (2005. 

évi II. tv. 31.§ (3)) Az egyházi ének tantárgyat 2 évben tanítjuk, a 4. és a 6. évfolyamon, heti 1-1 

órában. 

 

2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

Iskolánkban a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép 

stb.) használnak a tananyag feldolgozáshoz, amelyeket az oktatásért felelősminiszter hivatalosan 

tankönyvvé nyilvánított, valamint a választásnál figyelembe veszik a Református Pedagógiai In-

tézet által ajánlott tankönyveket  

2.3.1.A taneszköz választás elvei: 

 az iskola helyi tantervéhez tartalmilag kapcsolódó legyen; 

 segítse a képességfejlesztő tanítási-tanulási folyamatot, a differenciálást; 

 az élethosszig tartó tanuláshoz, kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges eszközök  
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alkalmazása 

2.3.2. A tankönyv választás elvei: 

 A tankönyv szaktudományos igényessége. 

 (Kis lépésekben halad, intenzív tempót diktál, ismeret-centrikus stb.) 

 Teremt-e lehetőséget az önálló tanuláshoz, differenciáláshoz? 

 Feleljen meg a kompetencia alapú oktatás kritériumainak. 

 Mennyire motiváló a könyv tartalma? 

 Szerepeljen a központilag kiadott tankönyvjegyzéken. 

 Feleljen meg az iskola helyi tantervének és az iskola oktatási-nevelési célkitűzéseinek. 

 Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését. 

 A szövege legyen érthető és az adott életkorhoz igazodó, fejlessze a logikus gondolkodást. 

 A taneszközök, segédeszközök legyenek kompatibilisek a tankönyvekkel, munkafüzetekkel. 

 Fontos, hogy bármilyen tantárgyhoz kapcsolódik is, a tankönyv feleljen meg az iskola szelle-

miségének, ha ez lehetséges, keresztény szemléletet tükrözzön.  

 A könyv legyen esztétikus, figyelemfelkeltő hatású, hogy a diák örömmel vegye kézbe 

 A törvényi előírások alapján a szabad tankönyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül fi-

gyelembe veendő a munkaközösségek javaslata 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatók. 

 Lehetőség szerint tantárgyanként egységes, egymásra épülő tankönyvcsaládokat alkalmazunk. 

A tankönyvet, tankönyvcsaládot felmenő rendszeren belül nem változtatjuk, kivéve, ha az ad-

dig alkalmazott tankönyvet már nem adják ki.  
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2.3.3. A tankönyv térítésmentes igénybevétele 

Ingyenes tankönyvellátást biztosít 2020 szeptemberétől valamennyi tanulónak a nemzeti közne-

velési törvény módosítása. 

Befejeződött a 2013/2014-es tanévben indult folyamat, amellyel felmenő rendszerben vezették 

be az ingyenes tankönyvellátást, így elsőtől egészen tizenkettedik évfolyamig ingyenesek a tan-

könyvek minden diáknak.  

A tankönyvellátás törvényi háttere: Köznevelési törvény 2011. évi CXC. törvény 93. § 

 

2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

             Feladataink az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében 

 az iskolai szocializáció kialakítására hosszabb, néhány hónapra nyújtott időtartamot biz-

tosítunk 

 tájékozódunk az iskolába érkező gyermekek képességeiről a pedagógiai problémák 

(dyslexia, dyscalculia,dysgráfia, magatartási zavarok)kezelésének érdekében 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai ta-

nulás tevékenységeibe 

 rugalmasabb tanulási idő szervezése, esetenként hosszabb szünetekkel, reggeli beszélge-

tésekkel, élettérszervezéssel, beszélgető-és játszósarok kialakításával 

 az osztályok közösséggé formálását segítő tevékenységek szervezése (közösségi játékok, 

osztálykeretben tartott ünnepek, kirándulások) 
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

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

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezési folyamatok: 

 az alapvető készségek fejlesztése a tanulók egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételé-

vel 

 az előrehaladás segítése a differenciált tanítás-tanulással 

 a tanulmányaikban lemaradók segítése egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokkal 

 az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátításához szükséges részképességek erő-

sítése az önálló tanulás segítéséhez 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartás 

formák megismertetésével és gyakoroltatásával 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudás-

tartalmak megalapozásának folytatása: 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont lesz az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív út-

jának bemutatása 

 folytatódjon az előző időszak oktató-nevelő munkája, a tudás megalapozása a képessé-

gek, készségek fejlesztésével 
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 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, 

az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barát-

ságban, a csoportban 

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

lók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelé-

sük 

 az ismeretszerzés folyamán előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás 

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük a ta-

nulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapo-

zása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívá-

nunk hozzájárulni.  

 Feladatunk, a gondolkodási képességek, a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

  Tudatosan fejlesztjük a szociális és állampolgári kompetenciát.  

 Egyre nagyobb szerepet kap az önálló ismeretszerzés, a szóbeli és írásbeli kommunikáci-

ós készség fejlesztése. 

 

2.5. Mindennapos testnevelés  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon. 

2.5.1. Célok, alapelvek  

 Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban  
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 Testnevelés órán megfelelő terhelést kapjon  

 Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakító 

gyakorlatok.  

 Minden testnevelés óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő adott-

ságú tanulóknak is.  

 Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása  

 Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében (szabadidő sportok, játékok, aerobik)  

 A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal (testmoz-

gással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre nem hozható és 

semmiféle más tevékenységgel nem helyettesíthető.  

 A kisgyermekek a legmaradandóbb élményüket életük elő tíz évében gyűjtik. Ha a testi 

készség és képességfejlesztés ebben az életkorban elmarad, a későbbiekben nem, vagy csak 

alacsony szinten pótolható.  

 Fizikai képességek kialakítása és fejlesztése (is) csak az érzékeny szakaszokban gazdaságos 

(Pl. az úszástanulás érzékeny időszaka 3-10, az ügyességé 10-13 éves kor)  

 2.5.2. A mindennapos testmozgás módszerei 

Az általános iskola minden évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. Heti 5 óra 

testnevelés óra biztosított. Az alsó és a felső tagozaton is heti 2 óra sportköri foglalkozást tar-

tunk. (labdarúgás, mozgásos játékok) 

 Módszereiben az adott évfolyam helyi tantervbe meghatározott módszereire épül, ezen 

belül főként mozgásos játékokra. 

 Heti három alkalommal gyógytestnevelést biztosítunk az arra rászorulóknak. 

 Kosárlabda szakkör működik heti 1 órában. 

 Az óraközi szünet a szabad játék ideje. Iskolánk adottságainak köszönhetően, ha az 

időjárás engedi, a gyerekek a friss levegőn töltik szabadidőjüket. 
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 Kérelem alapján – sportszervezet , sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel - sportszervezet, sportegyesület keretei között, legfeljebb heti két 

óra teljesíthető. Az egyesület által kiadott igazolás fél évre érvényes. 

2.5.3. A mindennapos testedzés feltételei 

Tárgyi feltételek 

 A testnevelésórák szakszerű megtartásához biztosítottak. 

A Sportcsarnok, mely az iskolától 50 m-re van, térelválasztó függöny használatával párhuza-

mos testnevelés órák tartására alkalmas. A 300 m-re lévő sportpálya pedig a szabadtéri órák 

megtartását biztosítja.   

   A testnevelés órák anyaga, valamint a testedző programok megfelelnek az egészségfej-

lesztés feladatainak. Minden testnevelés órán és minden testmozgásos alkalmon megfe-

lelő keringési- és légző szervi terhelésre kerül sor. 

  Minden tanórán van gimnasztika, benne légző torna és tartásjavító torna. 

 Sportjátékra is jut idő minden foglalkozáson, a tanulók kellő elméleti ismereteket kap-

nak az életmód – sportágak felnőttkori gyakorlásához, különösen a labdajátékok terén 

(labdarúgás, kézilabda, röplabda, floorball, tenisz, kosárlabda, tollaslabda, asztalite-

nisz). 

Személyi feltételek 

 Alsó tagozaton 3 kollegának van testnevelés spec.koll.-ja.  

 Felső tagozaton tanító kollegánk testnevelés szakos tanár, testnevelő instruktor, testne-

velő-edző végzettséggel rendelkezik. 

 A gyógytestnevelést szomatopedagógus terapeuta, ill. gyógytestnevelő tartja. 

 

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabá-

lyai  

           A választható tantárgy és pedagógusválasztás intézményünkben nem releváns.       
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           Szabadon választható tantárgy, foglalkozások: 

 Felzárkóztató foglalkozások 

 Sportfoglalkozások 

  Szabadidős foglalkozások (szakkörök) 

  Középiskolai előkészítő foglalkozások 

  Napközi 

 Tanulószoba 

  Gyógytestnevelés 

 

2.7.   A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak alapján jött létre. 

2.7.1. A törvény az oktatásügy kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik: 

     7. § (1) bekezdés: az egyenlő bánásmód követelményét sértő intézkedések:  

„Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti - különösen a III. fejezetben meghatá-

rozottak szerint - a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, 

a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.” 

27.§ (2) bekezdés: az egyenlő bánásmód biztosításának területei:  

- a felvételi követelmények  

- az oktatási követelmények meghatározása  

- a tanulói teljesítmény értékelése  

 - az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, juttatások biztosítása  

- bizonyítványok kiadása, illetve jogviszony megszűnése  

- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés  
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27.§ (4) az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanu-

lói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbé-

lyegzése vagy kirekesztése. 

2.7.2. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

- kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése 

- a tanulási nehézséggel küzdő tanulók folyamatos segítése 

- tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű tanulók támogatása iskolán belül és kívül 

- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, alkalmazása 

 2.7.3. Célok, feladatok, esélyegyenlőségi hitvallás 

A rászoruló tanulók megkülönböztetett segítése, fejlesztése, a teljes körű integráció biztosítása és 

ezzel az egyenlő bánásmód érvényesülése. 

- a beiratkozásnál 

-  a tanítás folyamán 

- tanulói előmenetelben  

-  a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában  

-  a tananyag kiválasztásában  

- a pályaválasztásban  

2.7.4. Folyamatos feladatok: 

- SNI-s, BTM-es tanulók nyilvántartása, szakértői véleményük figyelembevétele, számukra 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus biztosítása. 

- A beírt tanulók osztályba sorolásánál a szakértői véleményeket figyelembe vesszük és biz-

tosítjuk minden osztály esetében az integrált oktatás szervezeti kereteit, feltételeit. 

- Sajátos nevelési igényű tanulóink részére „utazó pedagógusok” közreműködésével biztosít-

juk a jogszabályban meghatározott feltételeket, a rendszeres felülvizsgálat lehetőségét, az 

integrált nevelést. 

- A tanulási nehézséggel küzdő tanulók számára tanulószoba, korrepetálások biztosítása 

- A lemorzsolódás minimális szintre való csökkentése érdekében rendszeres kapcsolattartás 

az érintettekkel.  

- Differenciálásra alkalmas oktatási módszerek alkalmazása 

- DADA - program igénybe vétele megelőzési szándékkal 
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- Óvoda-iskola együttműködésének elmélyítése  

- Hátrányos helyzetű tanulók felismerése, lemorzsolódásuk esélyének minimalizálása 

- Minden rászoruló gyermek számára biztosítjuk a napközis ellátást.  

-    Korszerű oktatási módszerek alkalmazása 

- Továbbképzéseken való részvétel 

- IKT eszközök gyakori használata 

- Együttműködés az érintett szervekkel (óvoda, pedagógiai szakszolgálat stb.) 

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban részesül-

jön. 

 

2.8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorga-

lom minősítésének elvei  

Követelmények 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló 

tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányulnia. 

 A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának 

segítése. 

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 

javítására. 

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény egységé-

ben kell értékelni. 

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minősí-

tés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult tu-

dásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján 

történő fejlesztése az irányadó elv. 
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Az értékelés formái 

Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékelik, kivétel az első évfolyamon és a második évfolyamon félévig. Utóbbi esetekben szöveges 

minősítést alkalmazunk 

 Az alábbi értékeléseket alkalmazzuk: 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

 heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 

 heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel, 

 heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál minimum az óra száma plusz két ér-

demjeggyel értékeli félévenként 

Az értékelés legyen folyamatos 

 visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

 jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről az ellenőrzők havi koordinálásával, 

amely az osztályfőnökök feladata 

A folyamatos értékelés fajtái 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

 szóbeli felelet értékelése, 

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelésen osztályzattal és szóban 

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, taná-

csok), 

 szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy a kiemel-

kedően jó teljesítményért. 

 félévi és tanév végi 

Az ellenőrzés fajtái 

 szóbeli feleltetés, 

 írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

 beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

 röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 
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 dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

  a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő 

mozgásforma előadása) ellenőrzése. 

 témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, teljes 

témakört felölelő). 

 Naponta maximum 2 témazáró íratható. 

A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái: 

 Témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az 

ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a té-

mazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi köve-

telmények belső arányainak; 

 egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy 

tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól 

függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető. 

 Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók tudá-

sának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő ismét-

lés, gyakorlás után került sor rájuk. 

 A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írás-

beli értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő 

arányok alapján végezzük. 

             TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT 
MINIMUMKÖVETELMÉNYEKET 

TARTALMAZÓ MÉRÉS 

TELJESÍTMÉNY ÉRDEMJEGY TELJESÍTMÉNY ÉRDEMJEGY 

0 % -  33 % (elégtelen) 1 0 % - 50 % (elégtelen) 1 

34 % - 50 % (elégséges) 2 51 % - 64 % (elégséges) 2 

51 % - 75 % (közepes) 3 65 % - 80 % (közepes) 3 

76 % - 90 % (jó) 4 81 % - 94 % (jó) 4 

91 % - 100 % (jeles) 5 95 % - 100 % (jeles) 5 

 

Csak egy részterületet felölelő számonkérés esetén, a tananyag nehézségi fokától függően a szaktanár 

módosíthatja a százalékértékeket.  
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A tanulásban akadályozott és a részképesség zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) tanulók 

esetében differenciált számonkérést alkalmazunk. Például lehetőséget biztosítunk a szóbeli számonké-

résre, több időt adunk a dolgozat megírására. 

Az átlag számításánál a matematikai kerekítés szabályai szerint járunk el, amely során a témazáró dol-

gozat jegyét két jegyként számoljuk. (A naplóban piros színnel jelöljük.) 

Külön ügyelünk, hogy a bukásra álló illetve sokat rontott tanulónak az adott félév utolsó két hónapjá-

ban több lehetősége legyen a javításra, erről a szülőt írásban tájékoztatjuk, ami elsősorban a szaktanár 

feladata, illetve az osztályfőnök ezt ellenőrzi, esetleg pótolja. 

 Az első félév teljesítménye beszámít az év végi osztályzatba, figyelembe véve az előmenetel tenden-

cia jellegét. A félév és tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményéért a tanuló 

dicséretet kaphat a szaktanár megítélése alapján. 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei:  

„Példás” magatartású az a tanuló, aki:  

  magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból  

 felelősséget vállal tetteiért  

  tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben  

 elért helyzetével soha nem él vissza  

  a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket  

  képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében  

  szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében  

  ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt  

  betartja az iskola házirendjét  

  nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása  

„Jó” magatartású az a tanuló, aki:  
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 a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit  

 időnként az indulat vezérli  

 a házirendet betartja  

 tiszteli a felnőtteket, társait  

 trágár, durva kifejezéseket nem használ  

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán vállalkozik, a  

 rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti  

 az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt  

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt  

 nincs írásbeli intője vagy megrovása  

„Változó” magatartású az a tanuló, aki:  

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend előírásait  

 nem minden esetben tartja be  

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül  

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik  

 játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor udvariatlan,  

 durva  

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg  

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik  

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel  

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli  

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá  
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 igazolatlanul mulasztott  

 osztályfőnöki intője van  

„Rossz” a magatartása annak a tanulónak, aki:  

  a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házi-

rendet  

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti  

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen  

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik  

  viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza  

  szándékosan rongálja környezetét  

  több alkalommal igazolatlanul mulaszt  

  több szaktanári figyelmeztetést kap, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél maga-

sabb  

fokú büntetése  

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt  

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  

 A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei:  

 „Példás” szorgalmú az a diák, aki:  

 képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt  

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi  

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is. és azokat elvégzi  

 munkavégzése pontos, megbízható  

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt  
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 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza  

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, aki:  

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt  

  rendszeresen, megbízhatóan dolgozik  

 a tanórákon többnyire aktív  

  többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem 

vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti  

 taneszközei tiszták, rendezettek  

„Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki:  

  tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől  

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti  

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik  

  érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja  

 önálló munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik  

„Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki:  

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében  

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg  

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen  

 feladatait folyamatosan nem végzi el  

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek  

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül  

 félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen  
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 Az iskolai jutalmazás formái  

Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók:  

 szaktanári dicséret  

 napközis nevelői dicséret  

 osztályfőnöki dicséret  

 igazgatói dicséret  

 nevelőtestületi dicséret  

 oklevél 

 jutalomkönyv 

 „Legkiválóbb diák” díj  

 Mosolyrend 

A dicséretet írásba kell foglalni és így kell a szülők tudomására hozni, valamint a közösség előtt ki kell 

hirdetni.  

Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, mely-

nek a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vesznek át.  

Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön kiemelkedően szereplő ta-

nulók igazgatói dicséretben és könyvjutalomban részesülnek. 

Azt a tanulót, aki:  

 a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 a házirend előírásait megszegi,  

 igazolatlanul mulaszt,  

 árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.  

Az iskolai büntetés formái: 



67 

 

 szaktanári figyelmeztetés,  

 napközis nevelői figyelmeztetés,  

 osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban),  

 osztályfőnöki intés,  

 osztályfőnöki megrovás,  

 igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban),  

 igazgatói intés,  

 igazgatói megrovás,  

 szigorú megrovás 

 fegyelmi eljárás 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 

súlyosságától függően el lehet térni.  

A büntetést írásba kell foglalni: így kell a szülők tudomására hozni (esetleg postán elküldeni),  

 Az értékelés nyilvános fórumai  

 háziversenyek, vetélkedők,  

 nyitott tanítási órák a szülők és az érdeklődő általános iskolások számára,  

 értékelés, méltatás a helyi médiában,  

 értékelés az egész diákközösség előtt, a nevelőtestület, gyülekezet előtt,  

 a tanévzáró ünnepélyen is értékel az igazgató,  

 szakköri produktumok kiállítása, bemutatója,  

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szem-

pontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  
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A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek életkörülménye-

it és képességszintjét!  

2.9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a gya-

korlást, a tananyag megerősítését szolgálja. 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, 

valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 A házi feladatok kiadásának szempontjai: 

  a tanulók napi és heti terhelése, 

  az egyes diákok képességei, adottságai, 

  az életkori sajátosságok, 

  az értelmi fejlettség, 

  a fejlődés üteme, 

  házi feladat előkészítettsége. 

A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei: 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre! 

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, 

az iskolában folyó munkáról. 

 A napközis kollégák folyamatosan egyeztessenek a pedagógusokkal a házi feladatok mennyi-

ségéről, azok esetleges megoldási nehézségeiről egyénre szabottan is! 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! (mennyiségi ill. minőségi ellenőrzés) 

  Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését 

– a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 

másikra szokásos. 

 Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.  

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe kell 

venni a következőket: 
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 A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy 

terhet. 

 A feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek. 

 Vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tárgyból is kapnak házi feladatot. 

 Az írásbeli házi feladatot a következő órán ellenőrizzük, a hibákat javítsuk ki. 

 Szorgalmazzuk a feladatok elvégzését a feladás napján megoldani. 

 A házi feladat lehet szóbeli, írásbeli, digitális információgyűjtés. 

 

2.10.  Az iskola magasabb évfolyamára lépésének feltételei 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervben „A továbbhaladás feltétele” című fejezetben meghatározott követelményeknek, 

- melyeket a munkaközösségek a helyi sajátosságok figyelembevételével konkretizáltak, ponto-

sítottak - az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen szövegesen 

vagy érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén osztályzattal vagy szöveges értékelés formájában 

minősíti.  

  Az egyes tanulók év végi osztályzatát, szöveges minősítését a nevelőtestület osztályozó érte-

kezleten áttekinti, és dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

  Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges értékelést 

kapnak a tanulók.  

  A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a ta-

nulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta 

teljesíteni. (Kt. 71.§ (1).  

A tanulmányi követelmények nem teljesítése  

  Ha a tanuló a tantárgyak követelményeit legalább elégséges szinten nem teljesítette, javító 

vizsgát tehet.  
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  Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása miatt nem osztályozható, sikeres osztályozóvizs-

ga letétele után léphet magasabb évfolyamba.  

  A tanuló a szülő kérelmére – részben vagy egészben - felmenthető az iskolai kötelező tanórai 

foglalkoztatás alól, ha szakvéleménnyel igazolt egyéni adottságai, fogyatékossága, továbbá sa-

játos helyzete ezt indokolttá teszi.  

  A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról kiskorú tanuló esetében a 

szülő kérésére az iskola igazgatója dönt.  

Egyéni munkarend 

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói 

jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni 

adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és 

befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni mun-

karend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező tanórai fog-

lalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az 

egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek 

teljesítése alól sem. 

Ezen időszak alatt: 

- a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a 

szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

- a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulá-

si, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű tanuló iskolai nevelésé-

ről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szük-

séges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

- a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osz-

tályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

- a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozáso-

kon; 
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- a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanulószobai 

foglalkozásokra; 

- az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi 

és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi 

tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint; 

- a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az igaz-

gató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg 

az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő 

félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától 

az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok: 

• Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 

• EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 

2.11 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tan-

terv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program, figyelemmel a sajátos neve-

lési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban foglaltakra 

NEVELÉSI PROGRAM  

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai integrációjának célja, hogy ezek a gyerekek a pedagógiai 

többletszolgáltatásokat ne a kortárscsoportjaiktól elkülönülten, hanem velük együtt kapják meg, így 

nagyobb esélyük van a sikeres szocializációra, beilleszkedésre. 

Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók köréből az alábbiak ellátását biztosítja: 
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a) Érzékszervi fogyatékos (hallás- és látássérült) tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs és rehabilitációs ellátása, preventív foglalkoztatása. 

b) Tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmi sérült) gyermek integrált nevelése-oktatása, peda-

gógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása. 

c) Mozgássérült tanulók integrált nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitá-

ciós, preventív foglalkoztatása. 

d) Pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, egészségügyi és pedagó-

giai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása. 

e) Magántanuló gyermekek nevelése, oktatása 

I. A nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  

A Madocsai Református Általános Iskola nevelő-oktató munkáját a hagyományos pedagógiai elve-

ken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatása iskolánkban integráltan történik.  

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra kell törekedni, hogy az értelmileg akadályozott tanuló 

személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képes legyen a 

társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet 

élni.  

A tanköteles korú értelmileg akadályozott tanulók képzésének során a legfontosabb figyelembe veendő 

szempontok:  

- az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés megváltozása,  

- sajátos tanulási képességek,  

- egyéni szükségletek,  

- a felnőttkori élet behatárolt lehetőségei.  

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben a tanuló jól érzi magát, ahol az emberi és 

társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti 

meg önmagát, a „másságot” is elfogadva. 
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I.1. Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk:  

 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel,  

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembevétele az oktatás és neve-

lés folyamatában,  

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,  

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben,  

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén  

I.2. Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki:  

 az enyhe fokban értelmi fogyatékos / tanulásban akadályozott / tanulók képességfejlesztése a 

hiányosan működő pszichés funkciók terápiás jellegű korrekciójával,  

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs eljárá-

sokkal,  

 az általános műveltség megalapozása a fogyatékosság, életkor és osztályfok figyelembevételé-

vel,  

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési tech-

nikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség gazdagításá-

val, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával.  

I.3. A nevelés-oktatás fő feladatai:  

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, osztályfo-

kok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembevételével,  

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű kor-

rekciójával,  

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az egyének 

kondícióinak megfelelően,  

 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása,  
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 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai tevé-

kenység kívánalmainak megfelelően,  

 a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása.  

I.4. A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai.  

Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli órákat a közös 

és a részletes követelmények érvényesítésére.  

Közös követelmények a tanítási órákon  

A SNI tanulókra vonatkozó helyi tantervben megvalósításra kerülő közös követelményeket az iskolai 

pedagógiai programban megfogalmazott követelményekre építettük, összhangot teremtve az enyhe 

fokban értelmi fogyatékos tanulók fejleszthetőségével, s az Irányelvekben megfogalmazottakkal. A 

közös követelmények megvalósítását valamennyi tantárgyra és pedagógiai szakaszra átfogó gyógype-

dagógiai feladatként értelmezzük.  

A közös követelmények területei:  

– társadalmi beilleszkedés,  

– a gondolkodás, a megismerés  

– hon és népismeret 

– kapcsolódás Európához,  

– környezeti nevelés,  

– kommunikációs kultúra,  

– testi és lelki egészség,  

– tanulás,  

– pályaorientáció / énkép és éntudat / 

Részletes követelmények:  

Törvényi kereteit az Irányelvekben megfogalmazott, évfolyamokra bontott követelmények tükrében 

kívánjuk megvalósítani,  
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A tanórán kívüli tevékenységek  

Lásd: Általános rész  

II. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

A tanulók fogyatékosságának megfelelő, legmagasabb szintű képzés mellett a sajátos nevelési igény-

nek megfelelő személyiségfejlesztést is meg kell valósítanunk.  

Ennek érdekében:  

 a tervszerű nevelő és oktató munka során a tanulók alapkészségeit fejleszteni és számukra kor-

szerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtani,  

 az iskola olyan- az emberre, társadalomra, művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó-ismereteket közöl, amelyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világ-

szemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

 az iskola oktató és nevelő tevékenységének célja a gyermeki személyiség széleskörű fejleszté-

se,  

 fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,  

 a tanulók között a szorgalom, a tudás, és a munka nyerjen nagyobb becsületet,  

 törekedni kell a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,  

 segíteni kell a diákoknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat,  

 törekedni kell az emberek közötti érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakí-

tására,  

 megismertetjük tanulóinkat a nemzeti kultúra és történelem fontos eseményeivel.  

III. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

 Az emberi, a gyermeki természetet figyelembe véve elvárható az alapiskolázás során, hogy a 

tanulók a mindennapi együttélésben a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak meg-

felelő magatartási szokásokat sajátítsanak el.  
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 Az őket körülvevő személyek, valamint az elődök / irodalmi, történelmi hősök / cselekedetei 

magatartási mintaként épüljenek be, amelyek közül egyéniségüknek megfelelően tudnak vá-

lasztani.  

 A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén.  

 A magatartási normák, minták megismerése nyomán jussanak el a szabálytudatig, az elfogadá-

sig, a szabályazonosulásig.  

 Ismerjék fel és tudják értelmezni, hogy vannak egyéni és közösségi érdekek, érdekütköztetések 

és léteznek kompromisszumos megoldások. Ítéljék el a testi erővel, a hatalommal, a tekintéllyel 

való visszaélést.  

 Tudjanak azonosulni az emberszerető, toleráns magatartással.  

 Tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttműködés, az önzetlen segítés, 

az egészséges versenyszellem a játékban, az alkotásban, a sportban.  

 Iskolánk kapcsolatait tágabb társadalmi szférára is kiterjesztjük a közösségfejlesztés érdekeinek 

megfelelően.  

Az enyhe fokban értelmileg sérült tanulók esetében a következő pedagógiai eljárásokra és tevékenysé-

gekre helyezzük a hangsúlyt.  

 Produktív együttműködés és kapcsolatkiépítés az óvodákkal.  

 Az egyéni haladási ütemre építkező, s az ahhoz igazodó tanórai tanulás megszervezése.  

 A sérülés specifikus felzárkóztatási lehetőség biztosítása a habilitációs és rehabilitációs órák 

keretében.  

 Napközis ellátás biztosítása az arra igényt tartó tanulók számára.  

 Az életviteli gondok, nevelési nehézségek segítése a családok és a szülők vonatkozásában.  

IV. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység  

Az enyhe fokban értelmileg akadályozott gyermekek képességei fogyatékosságuk és mentális sérülése-

ik tekintetében is nagyon eltérőek. Nevelőközösségünk azt a célt tűzte ki e tekintetben maga elé, hogy 
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a korlátok és lehetőségek szinkronjának megteremtésével hozzásegítse a tanulókat egyéniségük kibon-

takoztatásához, személyiségük teljessé tételéhez. Azt az egyszerű pedagógiai szemléletet tartjuk szem 

előtt, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen, éppen ezért minden lehetséges eszközzel és 

színtéren a pozitív értelemben vett másság hangsúlyozására törekszünk. Részletes lehetőségeket a tan-

órai és a tanórán kívüli tevékenységek fejezetnél ismertetünk. 

V. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

Pedagógiai programunkban kiemelkedő szerepet szánunk a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsola-

tos feladatoknak.  

Tanulóink egy része a társadalom perifériáján élő családból érkezik nap, mint nap az iskolába.  

A beszűkült környezetben élő szülők, de gyerekeik is vágynak egy stabil kapcsolatra. Egyre több a 

szorongó, a bizonytalanság érzésével küzdő, szeretetre, védettségre vágyó gyermek. Épp ezért az isko-

lának kell vállalnia, hogy színtere lehessen a szülőtársakkal, pedagógusokkal, intézményvezetőkkel 

történő találkozásnak, és adjon lehetőséget a nyomasztó gondok megosztására.  

Feladatainkat a következőkben határozzuk meg:  

 a család, és a gyermek közvetlen környezetének megismerése,  

 a gyermek kapcsolatainak feltárása, /kortársközösség, tágabb környezet/s ennek ismeretében a 

veszélyeztető faktorok kiszűrése,  

 napközi, tanulószoba szervezése annak érdekében, hogy a gyermek idejének nagy részét szer-

vezett és ellenőrzött keretek között töltse,  

 a helyi lehetőségek kihasználásával a szabadidő hasznos eltöltésére törekvés /kirándulások, 

múzeumlátogatások, vetélkedők, stb./,  

 napi kapcsolatteremtés a családsegítőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a rendőrséggel, a gyer-

mekorvossal, védőnőkkel, a gyámügyi feladatokat ellátó kollégával, az iskola gyermek és ifjú-

ságvédelmi felelősével. 

VI. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, az etnikai tanulók felzárkóztatása  

Az SNI-s tanulók jelentős része a társadalom perifériáján élő hátrányos helyzetű családi miliőből érke-

zik.  
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Az iskoláskorú gyermek életének színtere nagy részben az iskola. A hátrányos helyzet kompenzálásá-

nak is itt kell történnie. Ehhez a munkához meg kell nyerni a szülőt, segítő érdeklődésüket gyermekük 

előrehaladása iránt.  

 

A következő eljárásokkal igyekszünk enyhíteni tanulóink szociális hátrányain:  

 napközi szervezése,  

 segítség a taneszközök vásárlásához,  

 felzárkóztató foglalkozások szervezése,  

 a nevelők segítő szándékú odafordulása a gyermekek felé,  

 családlátogatások,  

 a szülők nevelési gondjainak segítése, felvilágosító munka a szociális juttatásokról szülői érte-

kezleteken,  

 szükség szerint az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkájának igénybevétele,  

 jogosultság és szükség szerinti javaslattétel segélyre,  

 drog és bűnmegelőzési programok szervezése az egészségügyben és a rendőrségen dolgozók 

segítségével,  

 pályaorientációs tevékenység. 

VII. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei.  

Az együttműködés színterei: iskola, szabadidős tevékenységek.  

Az iskolai ünnepségek, osztálydélutánok, mind-mind színterei az együttműködésnek. További fejleszt-

hetőségük aktualitások által determinált. Néhány példa a lehetséges formákból:  

 szülői értekezlet,  

 fogadó óra,  

 nyíltnap, családinap, csendesnapok, 
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 kirándulás, gyaloglónap 

 osztályfőnöki óra,  

 anyák napja, farsang, karácsony,  

 iskolai ünnepségek, műsorok. 

Az együttműködés formáinak tervezésében a fő irányvonalakat jelöltük meg. Lehetőségként szem előtt 

tartjuk a napi aktualitásokat, a mindennapok által lehetőségként felkínált vonatkozásokat.  

 

2.12. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

Csoportbontás elvei:  

Csoportba sorolás megvalósításakor ne érje hátrányos megkülönböztetés a tanulókat. A tanulók ké-

pességeit a felzárkóztatás érdekében lehet figyelembe venni a csoportbontásnál.  

A csoportba kerülés szempontjai:  

 az idegen nyelv csoport bontása esetén a tanulói képességek a meghatározók,  

Iskolánkban csoportbontásban oldjuk meg jelenleg a felekezet szerinti hitoktatást. Amennyiben a 

megnövekvő osztálylétszámok szükségessé teszik, a matematika és idegen nyelv tanításában törek-

szünk majd erre a megoldásra. 

 

2.13. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag  

Intézményünkre nem releváns.  
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2.14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

2.14.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki órákon, 

de minden más órán is, másrészt a rászoruló diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az 

alábbi képességeket és készségeket: 

 érzelmek alkotó kezelése, 

 stresszkezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi érzékenység 

fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények kialakítása, melyek 

elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 

Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk: 

 egészséges táplálkozás, 

 rendszeres testmozgás, 

 higiénés magatartás, 

 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

2.14.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető, mi-

vel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése minden 
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életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a környezeti nevelés 

során.  

Első és második évfolyam: 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát 

 játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre 

 elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára 

 kielégíteni a gyermek kíváncsiságát 

 érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel 

 kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre 

 az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása 

Harmadik és negyedik évfolyam: 

 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát 

 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket 

 mintákat adni a természet megismeréséhez 

 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét 

 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének igényét 

 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert 

Ötödik és hatodik évfolyam: 

 képi megismerési formákkal tovább fejleszteni a természettel kialakult kötődést 

 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat 

 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek során 

 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit 
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 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét 

 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan 

Hetedik és nyolcadik évfolyam: 

 elvont megismerési formákat is felhasználva tovább fejleszteni a természettel kialakult érzelmi 

kötődést 

 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a társada-

lomba való beilleszkedést 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák iránt ér-

zett felelőssége kapcsán 

 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét 

 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal 

 a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása 

 

2.15. A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések  

2.15.1. pedagógiai program érvényességi ideje:  

Az intézmény pedagógiai programja 2020. szeptember 1- jén lép hatályba. 

2.15.2. A pedagógiai program felülvizsgálata: 2020. aug. 28. 

2.15.3. A pedagógiai program módosítása: 

 fenntartó  

 igazgató 

 legalább a nevelőtestület 75 %-a 

2.15.4. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala: 

Az iskola programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  
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A program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekint-

hető meg:  

 a fenntartónál  

 az iskola irattárában  

 az iskola nevelői szobájában  

 az iskola honlapján: http://www.iskola.madocsaref.hu/ 

 az intézményvezetőnél. 

Az iskolahasználók az iskola igazgatójától kérhetik a pedagógiai programba történő betekintést.  

A Pedagógiai Program hatálya az intézmény fenntartójának, a Madocsai Református Egyház-

község Presbitériumának jóváhagyásával 2020. szeptember 1-től lép hatályba.  

A Pedagógiai Program előírásainak betartása az intézmény minden pedagógusának kötelező. 

A 2021-2022. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – 

minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai 

programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

 

Madocsa, 2020. szeptember 23.  

 Zemkóné Horváth Zsuzsanna 

    intézményvezető 
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2.16. Záradék 

 

Jelen pedagógiai programot az intézmény igazgatójának előterjesztése után az iskola nevelőtestülete 

2020. október 5-én módosításokkal együtt elfogadta.  

 

                                                                     Boldog Istvánné 

jegyzőkönyv hitelesítő                

 

Jelen pedagógiai programot valamint az érintett mellékleteit a Diákönkormányzat 2020. október             

19-én véleményezte.  

     Balázs Dániel 

       DP elnök 

 

 

Jelen pedagógiai programot valamint érintett mellékleteit a Szülői Szervezet Választmánya 2020. ok-

tóber 1-jén véleményezte. 

                                                                                                               Turiné Nikl Melinda  

SZMK elnök  

 

A pedagógiai programot az Igazgatótanács tárgyalta, és október 5-én a 3/2020.10.05. számú határoza-

tával a Fenntartónak elfogadásra javasolta.  

        Soós Ferencné 

   Igazgatótanács elnöke  

 

A Madocsai Református Egyházközség – 2020. szeptember 23-án megtartott presbiteri gyűlésén a pe-

dagógiai programot az Igazgatótanács javaslata alapján megtárgyalta és az 1./2020.09.23. sz. határoza-

tával jóváhagyta.  

 

                                   Vájer Ferencné                                Nagy János 

                             gondnok                                    lelkipásztor 

 

 

 



     Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 

 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

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

Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 

2019/2020 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 

2020/2021 K2020 K2012 K2012 K2012 K2020 K2012 K2012 K2012 

2021/2022 K2020 K2020 K2012 K2012 K2020 K2020 K2012 K2012 

2022/2023 K2020 K2020 K2020 K2012 K2020 K2020 K2020 K2012 

2023/2024 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 

  

K2012 – 110/2012.(VI.4.) kormányrendeletben kiadott NAT tartalmi szabályozására épülő kerettanterv 

K2020 – 5/2020.(I.31) Kormány rendeletben kiadott NAT tartalmi szabályozására épülő (új) 

kerettanterv 

A 2020/2021. tanévben az új (K2020) kerettantervek bevezetése az 1. és 5. évfolyamon kezdődik el, 

felmenő rendszerben. A 2023/2024. tanévtől teljes körűen bevezetésre kerül a 2020. évben kiadott 

kerettanterv. 

A NAT (2020) tartalmi szabályozására épülő kerettantervek alkalmazásának bevezetése 

Jogszabályi háttér: 

- A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

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

A közzétett kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, 

valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. évfolyamán) bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben (a 

továbbiakban: Nat 2020) foglalt szabályozásnak megfelelnek. Ezeket a Nat 2020 bevezetésével 

párhuzamosan, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

A jogszabály alapján az iskola a pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott 

kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tantervben meg kell nevezni az alapjául 

szolgáló kerettanterveket. 

Az intézmények számára a helyi tantervük készítéséhez a Nat 2020 Alapóraszámok tanulási 

területenként kétéves bontásban (II.2.1.1. táblázat) és A tanulók heti kötelező alapóraszáma és 

maximális óraszáma évfolyamonként (II.2.1.2. táblázat) az irányadó. 

Az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül az iskola az alábbiakat alkalmazza: 

Tantárgy megnevezése Változat 

Technika és tervezés 5. évfolyam A modul 

Technika és tervezés 6. évfolyam B modul 

  

 

 

 

 



Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 2021/2022. tanévben 

Tantárgy Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 288 7+1 288 6+1 252 6+1 252 

Matematika 4+1 180 4+1 180 4+1 180 4+1 180 

Etika/Hit- és erkölcstan 1+1 72 1+1 72 1+1 72 1+1 72 

Angol nyelv - - - - - - 2 72 

Környezetismeret - - - - 1+1 72 1+1 72 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 

 Technika és tervezés 1 36 1 36 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - 1 36 1 36 

Digitális kultúra - - - - - - - - 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Egyházi ének - - - - - - 1 36 

Szabadon tervezhető órák 2 - 2 - 3 - 3 - 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

     24 864 24 900 25 900 27 972 

Kötelező órák összesen 25 900 25 936 26 936 29 1044 

Egyházi intézmény hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgyak plusz óraszáma a 110/2012. Korm. rendelet 9.§ 
(1) a) alapján a tanulói terhelés tekintetében levonható. 

 

A szabadon tervezhető órák felhasználásának részletezése: 

1. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

2. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

3. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra környezetismeret 

4. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra környezetismeret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 2021/2022. tanévben 

Tantárgy Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 4 144 4+0,5    162 3+1 144 4 144 

Matematika 4 144 4 144 3+1 144 3+1 144 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 
      - 

  
- 

 
- 

 
2 

 
72 

 
2 

 
72 

Történelem 2+0,5 90 2 72 - - - - 

Állampolgári ismeretek - - - - - - - - 

Hon- és népismeret - - 1 36 - - - - 

Etika/Hit- és erkölcstan 1+1 72 1+1 72 1+1 72 1+1 72 

Természetismeret - - - - - - - - 

Természettudomány 2+0,5 90 2+0,5 90 - - - - 

Kémia - - - - 1+0,5 54 2 72 

Fizika - - - - 1,5 54 1,5 54 

Biológia - - - - - - - - 

Biológia-egészségtan - - - - 2 72 1+1 72 

Földrajz - - - - 1,5 54 1,5 54 

Angol nyelv 3 108 3+1 144 3+0,5 126 3+1 144 

Ének-zene 2 72 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Dráma és színház - - - - - - - - 

Technika és tervezés 1 36 1 36 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - 1 36 - - 

Informatika - - - - 1 36 1 36 

Digitális kultúra 1 36 1 36 - - - - 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Egyházi ének - - 1 36 - - - - 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Szabadon tervezhető órák 1 - 2 - 3 - 3 - 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

     28 1008 28 1008 31 1116 31 1116 

Kötelező órák összesen 29 1044 30 1080 32 1152 32 1152 

Egyházi intézmény hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgyak plusz óraszáma a 110/2012. Korm. rendelet 9.§ 
(1) a) alapján a tanulói terhelés tekintetében levonható. 

 

A szabadon tervezhető órák felhasználásának részletezése: 

5. évfolyamon heti 0,5 óra történelem 

 heti 0,5 óra természettudomány 

6. évfolyamon heti 0,5 óra természetismeret 

 heti 0,5 óra magyar nyelv és irodalom  

 heti 1 óra angol nyelv 

7. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

 heti 0,5 óra kémia 

 heti 0,5 óra angol nyelv 

8. évfolyamon heti 1 óra angol nyelv 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra biológia, egészségtan 

 



     Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 

 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

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

Bevezető szakasz Kezdő szakasz Alapozó szakasz Fejlesztő szakasz 

2019/2020 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 K2012 

2020/2021 K2020 K2012 K2012 K2012 K2020 K2012 K2012 K2012 

2021/2022 K2020 K2020 K2012 K2012 K2020 K2020 K2012 K2012 

2022/2023 K2020 K2020 K2020 K2012 K2020 K2020 K2020 K2012 

2023/2024 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 K2020 

  

K2012 – 110/2012.(VI.4.) kormányrendeletben kiadott NAT tartalmi szabályozására épülő kerettanterv 

K2020 – 5/2020.(I.31) Kormány rendeletben kiadott NAT tartalmi szabályozására épülő (új) 

kerettanterv 

A jogszabály alapján az iskola a pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott 
kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tantervben meg kell nevezni az alapjául 
szolgáló kerettanterveket. 

Az intézmények számára a helyi tantervük készítéséhez a Nat 2020 Alapóraszámok tanulási 
területenként kétéves bontásban (II.2.1.1. táblázat) és A tanulók heti kötelező alapóraszáma és 
maximális óraszáma évfolyamonként (II.2.1.2. táblázat) az irányadó. 

Az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül az iskola az alábbiakat alkalmazza: 

Tantárgy megnevezése Változat 

Technika és tervezés 5. évfolyam A modul 

Technika és tervezés 6. évfolyam B modul 

Technika és tervezés 7. évfolyam B modul 

 

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 2022/2023. tanévben 

Tantárgy Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 288 7+1 288 5+1 216 6+1 252 

Matematika 4+1 180 4+1 180 4+0,5 162 4+1 180 

Etika/Hit- és erkölcstan 1+1 72 1+1 72 1+1 72 1+1 72 

Angol nyelv - - - - - - 2 72 

Környezetismeret - - - - 1+0,5 54 1+1 72 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 

 Technika és tervezés 1 36 1 36 1 36 - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 36 

Digitális kultúra - - - - 1 36 - - 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Egyházi ének - - - - - - 1 36 

Szabadon tervezhető órák 2 - 2 - 2 - 3 - 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

     24 864 24 864 24 864 27 972 

Kötelező órák összesen 25 900 25 900 25 900 29 1044 



Egyházi intézmény hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgyak plusz óraszáma a 110/2012. Korm. rendelet 9.§ 
(1) a) alapján a tanulói terhelés tekintetében levonható. 

 

A szabadon tervezhető órák felhasználásának részletezése: 

1. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

2. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

3. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 0,5 óra matematika 

 heti 0,5 óra környezetismeret 

4. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra környezetismeret 

 

Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óratervei a 2022/2023. tanévben 

Tantárgy Heti és éves óraszámok évfolyamonként 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 
Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 144 4+0,5    162 3+1 144 4 144 

Matematika 4 144 4 144 3+0,5 144 3+1 144 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 
      - 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
72 

Történelem 2 72 2 72 2 72 - - 

Állampolgári ismeretek - - - - - - - - 

Hon- és népismeret - - 1 36 - - - - 

Etika/Hit- és erkölcstan 1+1 72 1+1 72 1+1 72 1+1 72 

Természettudomány 2+0,5 90 2+0,5 90 - - - - 

Kémia - - - - 1 36 2 72 

Fizika - - - - 1 36 1 36 

Biológia - - - - 2 72 - - 

Biológia-egészségtan - - - - - - 1+1 72 

Földrajz - - - - 2 72 2 72 

Angol nyelv 3 108 3+1 144 3+0,5 126 3+1 144 

Ének-zene 2 72 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Dráma és színház - - - - 1 36 - - 

Technika és tervezés 1 36 1 36 1 36 - - 

Informatika - - - - - - 1 36 

Digitális kultúra 1 36 1 36 1 36 - - 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Egyházi ének - - 1 36 - - - - 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Szabadon tervezhető órák 1 - 2 - 2 - 3 - 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

     28 1008 28 1008 30 1116 31 1116 

Kötelező órák összesen 29 1044 31 1080 32 1152 32 1152 

Egyházi intézmény hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgyak plusz óraszáma a 110/2012. Korm. rendelet 9.§ 
(1) a) alapján a tanulói terhelés tekintetében levonható. 

 

 



A szabadon tervezhető órák felhasználásának részletezése: 

5. évfolyamon heti 0,5 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 0,5 óra természettudomány 

6. évfolyamon heti 0,5 óra természetismeret 

 heti 0,5 óra magyar nyelv és irodalom  

 heti 1 óra angol nyelv 

7. évfolyamon heti 1 óra magyar nyelv és irodalom 

 heti 0,5 óra matematika 

 heti 0,5 óra angol nyelv 

8. évfolyamon heti 1 óra angol nyelv 

 heti 1 óra matematika 

 heti 1 óra biológia, egészségtan 

 


