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1. PREAMBULUM 
 
 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Baranya megye 

Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Szigetvári Tankerületi Központ 
OM azonosító: 027355 

 

Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános  
szakmai alapdokumentuma 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti 
tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

 

A köznevelési intézmény 

 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola  
1.2. Rövid neve: Kiss Géza Általános Iskola 

 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhely: 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10. 

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei 

2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Kiss Géza Általános Iskola Felsőszentmártoni Tagiskolája 

2.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 1-3 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye:: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

4. Típusa: általános iskola 

5. OM azonosító: 027355 
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6. Köznevelési alapfeladatai 

6.1. 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 230 fő) 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig 

6.1.1.4. felnőttoktatás – nappali munkarend 

6.1.1.5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, halmozottan 
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos látási 
fogyatékos) 

 nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő) 

6.1.1.6. integrációs felkészítés 

 
6.1.2. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

6.1.2.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 150 fő) 

6.1.2.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.2.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig 

6.1.2.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás (horvát), 
nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (horvát), magyar nyelvű roma/cigány 
nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar)) 

6.1.2.5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, halmozottan 
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe 
értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi 
fogyatékos látási fogyatékos) 

 nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 5 fő) 

6.1.2.6. integrációs felkészítés 

6.1.3. egyéb foglalkozások: 

napközi 

tanulószoba 

6.1.4. iskolai könyvtár: 

iskolai / kollégiumi könyvtár 

6.1.5. mindennapos testnevelés biztosításának módja: 

saját tornaterem 

6.1.6. sportlétesítmények működtetésé és fejlesztése iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás versenysport 
tevékenység és támogatás szabadidősport tevékenység és támogatás 
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6.2. 7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 1-3 

6.2.1. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

6.2.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 130 fő) 

6.2.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.2.1.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig 

6.2.1.4. nemzetiségi nevelés-oktatás (kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás (horvát)) 

6.2.1.5. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos) 
nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 10 fő) 

6.2.1.6. integrációs felkészítés 

6.2.2. egyéb foglalkozások: 

napközi  

tanulószoba 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 303 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 3082,46 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.2. 7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 1-3 

7.2.1. Helyrajzi száma: 161 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 821,6 nm 

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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2. Bevezető 

2.1. Küldetésnyilatkozat 

Intézményünk az Ormányság településeinek központjában alapfeladatként biztosítja az 

általános iskolával kapcsolatos ellátást. A város és a környező falvak gazdasági elmaradottsága 

miatt a lakossága ma is az országos átlagot lényegesen meghaladó munkanélküliséggel küzd. 

A családok megélhetési gondjai miatt az iskolai nevelés feladata a hátránykompenzáció és a 

szociális kompetenciák fejlesztése is.  

Intézményünk 1997 óta Kiss Géza ormánysági református lelkész, néprajztudós nevét viseli. 

Kiss Géza élete során kutatómunkájával, írásaival hozzájárult a térség történelmi múltjának és 

értékeinek szélesebb körű megismeréséhez. Sokat foglalkozott az ifjúsággal, munkája során 

maga köré gyűjtötte a tehetséges gyerekeket, felismertette velük a tanulás fontosságát, 

szükségességét és a szülőföld szeretetét plántálta beléjük. 

Mindennapi munkánkban méltóak szeretnénk lenni szellemiségéhez. Nevének felvételével az 

Ormánysághoz való tartozásunkat is hangsúlyozzuk. Feladatunk az értékek megismertetése, 

megőrzése.  

Pedagógiai hitvallásunk lényege, hogy gyermekeinket hozzásegítsük egyéni képességeik és 

tehetségük kibontakoztatásához, személyiségfejlődésük optimális biztosításához, az 

alapkompetenciák magas szintű elsajátításához. Célunk, hogy intézményünk diákjai az 

élethosszig tartó tanulási igény kialakításával képessé váljanak önállóan megtalálni helyüket a 

társadalomban. Hátrányaik leküzdésében egyenlő esélyek biztosításával segítjük őket. 

Intézményünk elkötelezett aziránt, hogy az egyének és csoportok sokféleségét elfogadva 

végezze munkáját, felkészüljön minden gyermek befogadására és ellátására. 

Ennek érdekében támogatjuk gyermekeinket abban, hogy 

 megismerjék és fejleszthessék önmagukat, értékeiket, képességeiket, 

 egyéni tanulási útjukat bejárva megvalósíthassák önmagukat, 

 tanulják meg a világban való eligazodás módját, 

 saját döntéseikért, tetteikért vállaljanak felelősséget, 

 egymás világát és kultúráját megismerve és elfogadva tudjanak együttműködni. 
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2.2. Az intézmény bemutatása 

Az intézmény neve Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és 

Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola. Székhelye Sellyén, az Ormánság egyetlen városában, 

a Bodonyi Nándor utca 10. szám alatt található. Az intézmény típusa: többcélú, közös 

igazgatású közoktatási intézmény.  

Két intézményegységből áll: a Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános 

Iskola és tagintézménye a Felsőszentmártoni 1-8. évfolyammal működő két tanítási nyelvű 

iskola, illetve a Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola. 

2017. január 1. óta intézményünk fenntartója a Szigetvári Tankerületi Központ. 

Iskolánk 8 évfolyamon két párhuzamos osztályban fogadja a tanköteles korú tanulókat a 

vonzáskörzethez tartozó kisközségekből is, zeneiskolánk kistérségi szinten biztosítja a 

növendékek zeneművészeti képzését. 

A környékünkön élő nemzetiségi igényeknek megfelelően a horvát nemzetiségi nyelvoktatás 

és magyar-horvát kétnyelvű képzés is része az intézmény életének. Több mint 20 éve nagyon 

jó testvériskolai kapcsolatot ápolunk a horvátországi Grubišno Poljei általános iskolával. Ezzel 

is elősegítve a tanulók horvát nyelv tanulását, nyelvtudásának hasznosítását. Rendszeresek a 

diák- és pedagóguslátogatások, kölcsönösen részt veszünk egymás iskolai programjain. 2018 

áprilisában a Zágrábi Egyetemmel egy hosszú távú megállapodást kötöttünk, amellyel 

intézményünk az egyetem gyakorlóiskolájává vált. 

Iskolánk infrastruktúrája kiváló, melyben a 21. századi elvárásoknak megfelelő körülmények 

között éljük mindennapjainkat. A megvalósult DDOP-s pályázatnak köszönhetően 2011-ben a 

székhelyen korszerű, akadálymentes, megfelelő feltételrendszerrel bíró épületrésszel bővült az 

intézmény, mely jelenleg minden igényt kielégít. 

A 2012-ben átadásra került új épületszárnyba a felső tagozat költözött. Így került egy épületbe 

az alsó és felső tagozat. Ez megkönnyíti a kapcsolattartást, a kommunikációt. 

Sikeres pályázatainknak köszönhetően az iskola felszereltsége nagyon jó. Korszerű 

szaktantermekkel, számítástechnika teremmel, kiscsoportos munkára alkalmas kisebb 

termekkel rendelkezünk. Osztálytermeink szinte kivétel nélkül felszereltek digitális táblával, 

tabletek állnak a tanulók rendelkezésére, EFOP pályázatnak köszönhetően pedagógusaink 

laptopokkal rendelkeznek, továbbképzéseken ismerkedtek meg a digitális oktatás 
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módszertanával, így elmondható, hogy az IKT eszközök használata nálunk beépült a 

mindennapi nevelő-oktató munkába. 

Közvetlen szomszédságunkban található a sportcsarnok, melyet 2008-ban csatoltak 

iskolánkhoz. Zöld udvarunk, a 2019-ben átadott korszerű kézilabdapálya jó lehetőséget biztosít 

tanulóinknak a sportra, játékra, mozgásra. 

A 2020-as évben megkezdődött iskolánk régi épületszárnyának és a sportcsarnoknak a 

felújítása, korszerűsítése a Tankerület és a Sellyei Önkormányzat nyertes TIOP pályázatainak 

köszönhetően. 

Első és második évfolyamos diákjaink egész napos oktatásban vesznek részt.  

A tanulásban akadályozott tanulókat a részlegesen integráljuk, akikkel gyógypedagógusok 

foglalkoznak. A tanulási zavarral küzdőket, elmaradtakat felzárkóztató foglalkozásokon 

segítjük. 

A 2020-2021-es tanévtől bevezetjük felmenő rendszerben a Komplex Alapprogramot, melynek 

kiemelt célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás megelőzése, a tanulást 

támogató pedagógiai módszerek alkalmazása. Tantestületünk a 2019-2020-as tanévben, az 

EFOP  pályázat tanfolyamain elsajátította a program bevezetéséhez szükséges kompetenciákat. 

Diákjaink hátrányainak kompenzálását, a tehetséges tanulók versenyeztetését segíti a Bodonyi 

Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány. 

 



Kiss Géza Általános Iskola  
Pedagógiai programja  Nevelési program 

7 
 

3. Nevelési program 

3.1. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai 
alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

3.1.1. Alapelveink 

● a tevékenység- és problémaközpontúság 
● a módszertani sokszínűség 
● a differenciálás 
● a fokozatosság és folyamatosság 
● a tudáshoz való egyenlő hozzáférés 
● a horizontális tanulás elfogadása, támogatása gyerekek és pedagógusok között 

egyaránt 
● az életszerű, életközeli ismeretek közvetítésére épülő fejlesztés. 
● a környezettudatosság 
● a testi-lelki egészség 
● horvát nemzetiségi identitás erősítése 

3.1.2. Célok 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozása és 

fejlesztése, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség a türelem, a megértés és az elfogadás. A tanulást 

elősegítő beállítódások kialakítása. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzésének kialakítása, a nemzeti, népi kultúránk 

értékeinek, hagyományainak megismerése, megbecsülése. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A törvénytisztelő magatartásra, az együttélés szabályainak betartására, az emberi méltóság és 

az emberi jogok tiszteletére, az erőszakmentességre, a méltányosságra nevelés. A főbb 

állampolgári jogok és kötelezettségek megismertetése, vitakultúra, kreatív, önálló mérlegelő 

gondolkodás fejlesztése. 
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Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismereti képesség fejlesztése, annak tudatosítása, hogy a saját fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. Képessé kell tenni érzelmeinek hiteles kifejezésére, az 

empátiára, a kölcsönös elfogadásra. Legyen képes a kulturált egyéni és közösségi életre, mások 

megértésére és tiszteletére, szeretetteljes kapcsolatok kialakítására. 

A családi életre nevelés 

A felkészítés a családi életre harmonikus családi minták közvetítésével, családi közösségek 

megbecsülésére neveléssel. Segítségnyújtás felelős párkapcsolatok kialakításában, a családi 

konfliktusok kezelésében, a szexualitás témakörében. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A testi és mentális egészségre való törekvés. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen 

igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra. Motiválni és segíteni kell a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.   

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban, és az ehhez szükséges képességek  (együttérzés, 

együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás) fejlesztése, 

gyakoroltatása. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás kialakítása. 

Pályaorientáció 

Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják 

hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és 
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közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, 

valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét.  

A tanulás tanítása 

A tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 

helyzetekben is képesek alkalmazni.  

3.1.3. Feladatok 

 a kulcskompetenciák - anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikáció, 
matematikai, természettudományos és technikai, digitális, szociális és 
állampolgári, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai- 
művészeti tudatosság és kifejezőképesség, és a hatékony önálló tanulás - 
fejlesztése 

● pozitív tanulási attitűd kialakítása, fenntartása 
● egyéni képességek optimális fejlesztése 
● élethosszig tartó tanulás megalapozása 
● hátránykompenzálás, a tanulási kudarcok megelőzése 
● életkori sajátosságok figyelembe vételével a tanulók kreativitásának 

fejlesztése 
● tehetséggondozás 

3.1.4. Eszköz-, eljárásrendszer 

 a feladatok megvalósításának elsődleges színterei a tanórák. 

 tanórán kívül: napközi, tanulószoba, szakkörök, iskolai sportkör, énekkar, 
könyvtár, versenyek, rendezvények, műsorok, tanulmányi kirándulások, 
táborozások, külső kapcsolatok. 

 a nevelés-oktatás minőségét biztosítja az alapos, rendszeres gyakorlás és a 
folyamatos ellenőrzés, értékelés. 

 a hatékony nevelés-oktatás és a naprakész tudás érdekében pedagógusainknak 
továbbképzéseket és szakirodalmat biztosítunk. 
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3.2. Horvát nemzetiségi oktatás-nevelés 

 A nemzetiségi nevelés szerves részét képezi a magyarországi nevelési – oktatási 
rendszernek, ilyen formában a nevelési és oktatási céljaink is összhangban vannak a 
jogi szabályozással, amit nemzetiségi tartalmakkal egészítünk ki. Ennek keretében 
nevelő és oktató munkánk lényeges eleme a sokoldalú és harmonikus 
személyiségfejlesztés az életkori sajátosságok figyelembe vétele, a horvát nyelv és 
kultúra megismertetése, elsajátíttatása, a hagyományok átörökítése és fejlesztése. 

 A horvát nemzetiségi oktatás-nevelés Magyarország oktatási-nevelési rendszerében, 
annak szerves részeként valósul meg. 

 Célunk a magyarországi horvátok felnövekvő nemzedékének biztosítani az általános 
műveltséget, az alapfokú nevelést, oktatást. Megteremteni a horvát anyanyelven való 
magas szintű ismeretszerzés lehetőségét, biztosítva a tanulók érdeklődésének és 
képességeinek megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást 

 Célunk a horvát nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása és erősítése. 

 Az iskolánkban a horvát nyelvoktatása nemzetiségi nyelvoktató rendszerben folyik, 
2018/2019-as tanévtől kezdve a nevelő-oktató munka két tanítási nyelven, horvát 
nyelven és magyarul folyik. Bevezetése felmenő rendszerben történik. 

 Alapcélok: 
o a horvát nemzetiség nyelvének irodalmi szintű szóbeli és írásbeli megértése, 

illetve használata kifejlesztésével az anyanyelv köznyelvi szinten történő 
elsajátíttatása, a kétnyelvűség és bikulturális személyiségek kialakítása. 

o a népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok 
megismertetése és ápolása 

o a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a horvát népismeret oktatása 
o a tárgyi és szellemi kultúra iránti megbecsülés elmélyítése 
o a multikulturalizmus értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság 

tiszteletére való nevelés 
o az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismerése 
o a magyarországi horvátok irodalma, néprajza, nyelvjárásai, intézményrendszere 

és jogainak megismertetése 
o a nemzetiségek szerepének megértetése, bemutatása a nemzetközi kapcsolatok, 

elsősorban az anyaország és Magyarország kapcsolatai területén 
o a hazai történelem, a horvát nemzetiség története és az anyaország 

történelmének legfontosabb korszakainak bemutatása, megismertetése. 

 Nemzetközi, anyaországi kapcsolataink fenntartása és mélyítése, új kapcsolatok 
létesítése. (Grubišno Polje-i testvériskola, Zágrábi Egyetem) 

 Szorosabb kapcsolat kialakítása a pécsi és a budapesti Horvát Iskolacentrummal, a 
Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Intézettel, a PTE Horvát Tanszékével 
valamint a bajai EJF Nemzetiségi Tanszékével  
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 Horvát nyelvvizsga megszerzésének ösztönzése.  

 Együttműködés kiszélesítése a népi kultúránkat ápoló együttesekkel.  

 Horvát néptánc és tamburazene oktatása, a hagyományőrzés és kultúra ápolása, 
továbbadása és fenntartása céljából 

 Nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése területén főbb céljaink: 

 a horvát és a magyar nyelv művelt köznyelvi szintű elsajátítása 

 kulturális autonómia megvalósítása 

 multikulturalizmus értékeinek kifejezésre juttatása 

 kommunikációs készség fejlesztése 

 élő idegen nyelv (angol nyelv) elemi szintű oktatása 
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3.3. A kulcskompetenciák fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 Az intézményünkben kompetencia alapú oktatás folyik. A kompetenciák elemei egymásba 

fonódnak, melyek segítik az egész életen át tartó tanulást. A készségek, képességek 

fejlesztésével hozzájárul a későbbi személyes boldoguláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez. 

 A tanulók a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. Segíti a különböző 

fejlettségi szinten lévő tanulók közötti különbségek csökkentését, a felzárkóztatást például új 

módszerek, technikák, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával. 

3.3.1. A kulcskompetencia területei: 

 Matematikai logika 

 Anyanyelvi kommunikáció 

  Idegen nyelvi kommunikáció 

  IKT (informatikai kommunikáció) 

  Életpálya építés 

  Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 

  Természettudományos kompetencia 

  Kezdeményező, vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 Hatékony önálló tanulás 

3.3.2. Módszerek: 

● aktív tanulás 
● együttműködésen alapuló tanulás 
● tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák 
● ismeretek kreatív alkalmazása 
● differenciált egyéni munka 
● akadálymentes, minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási 

környezet biztosítása 
● fejlesztő, tanulást támogató értékelés 
● digitális technológiával támogatott oktatási módszerek 
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3.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 

Iskolánk nevelési programjában és helyi tantervében képviselt értékek, valamint az előírt 

követelmények teljesítése a tanulói személyiség minél teljesebb kibontakoztatását segítik elő. 

 Igyekszünk megismerni a gyermek személyiségét, családi körülményeit, társai között 

elfoglalt helyét, és folyamatosan nyomon követjük szociális kapcsolatrendszerét. 

 Intézményünkben tiszta, biztonságos, barátságos környezetet alakítunk ki. 

 A gyerekkel együttműködésre törekszünk, érzelmi és fizikai biztonságot teremtünk 

számukra. 

 A tanulók értelmi képességeit az életkoruknak legmegfelelőbb módszerekkel 

fejlesztjük. 

 Kialakítjuk a gyerekek reális énképét és a helyes önértékelését. 

 Munkánk során fejlesztjük a gyerekek életpálya-építési és a szociális és életviteli 

kompetenciáit. 

 Megtanítjuk diákjainkat a tanulás helyes módszereire, a gyermekek megismerési 

vágyát, kíváncsiságát ébren tartjuk, motiváljuk.  

 A gyerekeket az egészséges életmódra, a mozgás és a természet szeretetére, védelmére 

neveljük. 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelő erkölcsi normák megismerésére és betartására, 

a másság elfogadására és tiszteletben tartására neveljük őket. 

 Egyértelmű követelményeket támasztunk, rendszeresen és következetesen ellenőrzünk, 

és fejlesztő értékelést alkalmazunk. 

 Olyan színes és sokoldalú iskolai életet kívánunk biztosítani, mely fejleszti a tanulók 

önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, 

szokásaik, az értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, 

megalapozásához. 

 Az információszerzési és feldolgozási képességüket fejlesztjük. 

 A problémamegoldó gondolkodást és az alkotóképességet előtérbe állítjuk. 
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3.5.  Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 

3.5.1. Az egészségnevelés célja 

 Elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 
magatartásának, életvitelének kialakulását. 

 Hosszútávon olyan személyiség kialakítása, amely tudatos 
egészségmegőrző és fejlesztő magatartást tanúsít. 

 Középtávon korszerű ismeretek, értékek és attitűdök közvetítése. 

 Egészséges környezet biztosítása az iskola életének minden résztvevője 
számára. 

 Az egészséges életre való igény kialakítása. 

 Az egészség megőrzése, szűréseken való részvétel. 

 Esélyegyenlőség biztosítása 

3.5.2. Feladataink 

 Az ember és az őt körülvevő környezet kölcsönhatásának 
tudatosítása. 

 Értelmi, érzelmi és testi képességek fejlesztésének biztosítása. 

 Az egészségtudatos életvitelt megalapozása. 

 Prevenciós szűrések. 

 Mozgás-, testedzés- és játéklehetőségek biztosítása. 

 Szocializáció és beilleszkedés segítése. 

 Viselkedési, életvezetési, fogyasztási szokások helyes alakítása. 

 Egészségkárosító magatartásformák elkerülése. 

 Társas, kommunikációs készségek, konfliktuskezelési stratégiák 
fejlesztése. 

3.5.3. Erőforrások 

 Személyi feltételek: osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok, 
mentor, védőnő, iskolaorvos, pszichológus, Családsegítő 
munkatársai. 

 Tárgyi feltételek: az intézmény alapvető tárgyi körülményei biztosítják. 

 Anyagi források: az intézmény költségvetése, az iskola 
alapítványa, pályázati lehetőségek kihasználása. 

3.5.4. Az egészségnevelés módszerei 

 egészségnevelés, felvilágosítás 

 interjúk, felmérések készítése 

 problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel 
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  interaktív, szituációs – drámajátékok 

 kirándulás, sport, egészségnap/hét szervezése 

 hatékony kommunikáció elsajátítása 

 környezetvédelmi tevékenységek kialakítása 

 a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése 

 az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő 
megjelenítése 

 iskolán kívüli egészségnevelési programok 

 interaktív oktatóprogramok, 

 szűrések és prevenciós programok, 

 multimédia eszközeinek alkalmazása 

 projektek 

3.5.5. Az egészségnevelés színterei 

 tanórák 

 tanórán kívüli foglalkozások 

 sportköri foglalkozások 

 játékos egészségfejlesztő foglalkozások 

 a védőnő által tartott foglalkozások 

 iskolaorvosi szűrővizsgálatok 

 egészségnap/egészséghét 

 túrák, kirándulások, iskolai sportversenyek 

 szülői értekezletek, szülői fórumok 

 iskolai könyvtár 

 szabadidős programok 

 versenyek 

3.5.6. A szülők felé közvetítendő egészségnevelési értékek átadásának 
módjai 

 szülői értekezleteken, fórumokon szóbeli tájékoztatás 

 az iskolánk honlapján és szülői levélben való tájékoztatás 

 családok bevonása az iskola programjaiba 

 prevenciós, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk 

 E-krétán keresztül történő tájékoztatás 

 nyílt napok 

3.5.7. Segítő szakemberek 

 szaktanárok 

 tanítók 

 iskolaorvos 
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 védőnő 

 pszichológus 

 osztályfőnökök 

 diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

 iskolaőr, iskolarendőr 

 Családsegítő Szolgálat 

 Nevelési Tanácsadó 

 szülők 

 pedagógiai asszisztens 

 könyvtáros 

 informatikus 

3.5.8. Az egészségnevelési program témakörei 

 Mindennapi életre nevelés, 7 szokás - életvezetés 

 Problémamegoldás, konfliktuskezelés 

 Szenvedélybetegségek és megelőzésük 

 Családi életre nevelés, szexualitás 

 Egészséges táplálkozás 

 Rendszeres testedzés 

 Testi higiénia 

 Testi, lelki biztonság 

 Balesetek megelőzése, elsősegély nyújtási alapismeretek 

 Egészséges környezet, környezettudatos magatartás
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3.6. Komplex intézményi mozgásprogram 

3.6.1. Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a tanulók felkészítését a az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

3.6.2. Prevenciós testnevelés (Gyógytestnevelés) 

A gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akik valamilyen egészségügyi probléma 

miatt a hagyományos testnevelési órákon csak részben, vagy egyáltalán nem tudnak részt 

venni. Gyógytestnevelési órára akkor kerül egy iskoláskorú gyermek, ha az iskolaorvos vagy 

a szakorvos részlegesen vagy teljesen felmenti.  

A gyógytestnevelési órákon differenciált, a gyerekre szabott képességfejlesztés folyik, 

figyelembe véve a betegségtípust, a mozgásszervi elváltozást. 

 

3.6.3. tanulók fizikai állapotának mérése 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító /testnevelő tanárok 

végzik el a testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal a tavaszi időszakban. A mérés az 

országosan egységesen alkalmazott mérési módszerrel Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt /NETFIT/ alapján történik. Célja a tanulók egészségének megőrzése, javítása, 

fenntartásának előre mozdítása és ezeknek a nyomon követése. 

2. A mérés eredménye alapján a testnevelő tanárok a tanulók fittségi állapotát központi 

elektronikus rendszerben rögzítik.
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3.7. Környezeti nevelési program 

Célunk olyan személyiség kialakítása, aki a környezetért felelős egészségorientált életvitelt 

képvisel. 

3.7.1. A környezettudatosságra nevelés elvei 

 a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak 

 a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 
gyarapításába  

 életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 
megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá 

 szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén 

3.7.2.  Feladatok 

 ‐ tudatosítani diákjainkban a környezettudatos életvitel sajátosságait 

 ‐ segíteni az értelmi és „lelki” képességek fejlődését tanulóinknál 

 ‐ biztosítani a környezettudatos magatartás kialakításához szükséges 
ismereteket, 

 viselkedésformákat 

 ‐ megalapozni a gyermekek személyiségének egészséges fejlődését 

 ‐ tudatosítani tanulóinkban az ember cselekedeteinek környezetre gyakorolt 
hatását, következményeit 

 ‐ biztosítani mindenhez a multimédia eszközök változatos alkalmazását 

3.7.3. A környezeti nevelés színterei 

Tanórákon   

Tanórán kívüli egyéb foglalkozásokon 

 szakkörök 

 napközis foglalkozások, tanulószoba 

 tájékoztatás (honlap, faliújság) 

 Jeles napok (figyelem felkeltése, tájékoztatás faliújságon keresztül) 

 versenyek 

 pályázatok 

 DÖK munkája 

 szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés; 
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 környezetvédelmi akciók (elem-, kupak- és papírgyűjtés, növények ültetése, 
gondozása) 

Iskolán kívüli színterek: 

 kirándulások 

 versenyek 

 erdei iskola 

 táborok 

 kiállítások 

Célunk olyan közösségek kialakítása, melyek segítik a gyermekek sokoldalú fejlődését, 

képességeik kibontakozását. A gyermek harmonikus fejlődése és eredményes tanulmányi 

munkája érdekében kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő együttműködésre van szükség 

pedagógus-tanuló- szülő között. 

3.7.4. Feladatok 

 Tudjanak együtt dolgozni, és a konfliktusokat kezelni. 

 Fejlesztjük diákjaink vitakultúráját. 

 A különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások létezésének elfogadására 
neveljük őket. 

 A másság iránti elfogadó, megértő és segítőkész magatartást kialakítása. 

 Jogérvényesítő magatartás és kötelességtudat formálása. 

 Az új módszerek alkalmazása az együttműködés, közösségalakítás 
fejlesztéséhez.
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3.8. Iskolánk hagyományai 

3.8.1. Rendezvények, ünnepélyek: 

 Tanévnyitó ünnepély /4. évfolyam/ 

 Karácsonyi ünnepély /3. évfolyam/ 

 Iskolanap-Kiss Géza Nap 

 Anyák napja /első évfolyam/ 

 Osztálykirándulások 

 Ballagási ünnepély /7. évfolyam/ 

 Tanévzáró ünnepély /alsós napközis csoport/ 

3.8.2. Nemzeti és társadalmi ünnepek: 

 Aradi vértanúk: október 6. /5. évfolyam/ 

 ‐ 1956-os forradalom és szabadságharc: október 23. /7. évfolyam/ 

 -Magyar kultúra napja: január 22. 

 ‐ Kommunizmus áldozatainak emléknapja: február 25. 

 ‐ 1848-49-es szabadságharc: március 15. /6. évfolyam/ 

 ‐ Holokauszt áldozatainak emléknapja: április 16. 

 ‐ Nemzeti Összetartozás Napja: június 04. 

3.8.3. Iskolai versenyek: 

 megye horvát szavalóverseny 

 osztálybajnokság- labdarúgás 

 sakkverseny 

 matematika verseny 

 tojásfestő verseny 

 költészet napi szavalóverseny 

 olvasási verseny 

 ötödölő verseny 

 malombajnokság 

 mesevetélkedő 

 tantárgyi versenyek 

3.8.4. A diákélet hagyományai: 

 Ráhangoló napok első osztályosoknak 

 Témahét- tanulásmódszertani napok a felső tagozaton 

 Papír- és elektromos hulladékgyűjtés 

 Kisállatok napja 
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 A horvát testvériskola látogatása 

 Erdők Hete projektnap 

 Őszi terményhét 

 Pályaválasztási Fórum 

 Pályaorientációs nap 

 Adventi készülődés: Boszi/ Mikulásbál, gyertyagyújtások, adventváró 
ünnepély, karácsonyi műsor, osztály teadélutánok 

 Mikulás műsor 

 Karácsonyi vásár /alsó tagozat/ 

 Iskolai farsang /4. és 8. évfolyam/ 

 Látogatás a horvátországi testvériskolába /negyedik osztály/ 

 Átment programja: óvoda-iskola, alsó-felső tagozat között 

 Egészségnap 

 Föld Napja – projektnap 

 Gyermeknap-DÖK
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3.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az 
osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

3.9.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

Pedagógusaink felelősséggel, a tanulók eredményes nevelése-oktatása érdekében végzik 

munkájukat. Munkaköri kötelezettségeiknek a tartalmát és kereteit a Köznevelési törvény, az 

iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, a Pedagógiai program, az iskolai házirend, az 

iskolai munkaterv és a nevelőtestület határozatai, valamint a felettes szervek az igazgató útján 

adott útmutatói alkotják. 

 Munkáját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv., közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. Tv., valamint ennek végrehajtásáról rendelkező 

 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, 

a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján végzi. 

 Tudása legjavával részt vesz az iskola Pedagógiai programjának megvalósításában és 

az éves munkatervében megfogalmazott célok elérésében, aktívan részt vesz az iskolai 

rendezvényeken. 

 Munkájához a NAT, a Pedagógiai Program, a Helyi tanterv és az osztály képességei 

alapján tanévkezdéskor tanmenetet készít, melyben tervezi tantárgyának tanévi 

ütemezését, időkeretét, feladatait. 

 Munkája során felelős a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, 

biztonságáért, a tanulói közösség kialakításáért és fejlődéséért. 

 A tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában 

együttműködik a szülővel (szülői értekezlet, fogadóóra előre egyeztetett időpontban). 

 Munkájára vonatkozó feladatait az intézmény vezetőjétől kapja a tanévre érvényes 

tantárgyfelosztás, illetve a neveléssel és oktatással lekötött és le nem kötött munkaidő 

feladatainak az elrendelése alapján. 

 A helyi tanterv szerint magas színvonalú pedagógiai munkát végez. 

 Megismeri a rendelkezésre álló tanítási programokat és taneszközöket. 

 Tanulmányozza a szaktárgya körébe tartozó új eredményeket, kutatásokat. 

 A tanítási órákra korszerű, változatos pedagógiai módszerekkel készül. 

 A tanév programjának megfelelően, munkaköréhez kapcsolódó szakmai tanácskozáson, 

értekezleteken vesz részt. 
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 Adminisztrációs munkája naprakész, az E- naplót pontosan vezeti. 

 Óvja az iskola, a tanterem felszerelését. Szakmai felelősséggel tartozik a rábízott 

taneszközök, technikai eszközök megóvásáért, üzemképes állapotban tartásáért, 

használatáért. 

 Feladata a munka- és balesetvédelmi szabályok betartása és betartatása. 

 Tervezi, javaslatot tehet az eszközbeszerzésre. 

 Szemléltető eszközöket, iskolai és tantermi dekorációt készít, a szükséges javításokat 

jelzi. 

 Együttműködik a munkaközösség vezetőkkel, kollégákkal. 

 Munkájáról, tapasztalatairól tájékoztatja a munkaközösséget. 

 Munkakörében törekszik az újítási és ésszerűsítési megoldások bevezetésére, különösen 

a költségek csökkentésére, takarékosságra, környezetkímélő megoldásokra. 

 Tanítványait a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatja, az iskolai és az iskolán kívüli 

környezet tisztaságának megőrzésére és védelmére tanítja. 

 Ügyel a pontos tanórakezdésre, majd a tanóra végén a pontos befejezésre. 

 Az első tanítási óra előtt és a tanórák közötti szünetekben a tanulók felügyeletével, a 

következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat lát el. Beosztás szerint 

helyettesítést végez, esetenként részt vállal a gyermekek étkeztetésében. 

 A tanulók, a szülők személyiségjogait érintő kérdésekben jogszerűen jár el, azokat 

bizalmasan kezeli, figyelembe véve a Kjt. erre vonatkozó fejezeteit. 

 Köteles a személyi adataiban történt változást bejelenteni 3 munkanapon belül. 

 Oktató-nevelő munkájával tanulói számára korszerű tudást biztosít. 

 Őszinte, bizalomra épülő, nyílt tanár-diák kapcsolatot alakít ki és törekszik annak 

megerősítésére. 

 Ellenőrzi a tanulók felszerelését. 

 Gondoskodik a szükséges tanulmányi segítségről: felzárkóztatás, tehetséggondozás, 

versenyekre felkészítés. 

 Ösztönzi tanítványait a versenyeken, pályázatokon, levelezős feladatokon való 

részvételre. 

 Szervezi a tanított tantárgyaival kapcsolatos közművelődési tevékenységeket (mozi, 

színház, könyvtár, múzeumlátogatás stb.). 

 Közreműködik a tanított tantárgyaival kapcsolatos szabadidős programok 

szervezésében, versenyek lebonyolításában. 
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 Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú (legalább havonta egy) 

érdemjegye legyen, ezt az E- naplóba beírja. 

 A követelményrendszer alapján megalapozott, értékálló, a tantervi követelményeket és 

a tanuló egyéni képességeit egyaránt figyelembe vevő osztályzatok kialakítására 

törekszik. (Az érdemjegy illetve az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.) 

 A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal, és/vagy írásbeli értékeléssel 

minősíti. 

 Elégtelen év végi eredmény esetén a pótvizsgára való felkészüléshez a tanuló számára 

segédanyagot állít össze, szükség esetén pótvizsgáztat. 

 A tanulók dolgozatait 1 évig megőrzi. 

 Szükség szerint részt vesz iskolai és magasabb szintű tanulmányi versenyek 

lebonyolításában, előkészítésében. 

 Munkájáról beszámolót készít a megadott szempontok alapján. 

3.9.2. Tanítóként további feladata 

 A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, 2. 

évfolyam félévéig szöveges értékeléssel, később érdemjeggyel minősíti, az 

értékelésről a tanulót és szülőjét rendszeresen értesíti. 

 Az osztály órarendjét elkészíti. 

 A tanulók füzetét írásbeli számonkéréskor láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat. 

 Havonta minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tantárgyból kötelező). 

 Az egységes pedagógiai ráhatás érdekében folyamatos munkakapcsolatban áll a tanító 

párjával. A tanítás végén konzultál a tanító párjával és átadja a tanulókat. 

3.9.3. Az osztályfőnök feladatai 

 Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki 

tanmenet. 

 Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. 

 Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint az érvényes 

jogszabályok alapján végzi. Osztálya közösségének felelős vezetője. 
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 Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb pedagógiai munkát tudjon az osztályban 

végezni, szükséges minél jobban megismerni tanítványai személyiségét. 

 A személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve, az iskola pedagógiai elvei szerint 

neveli tanulóit. 

 Osztályfőnökként gondoskodik a rábízott tanulói közösségről. 

 Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

látogatja óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanítványait 

oktató, nevelő tanárokkal (tanulószoba, napközi), a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel és intézményekkel. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

Különös gondot fordít a tehetséges és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítésére. 

 Figyelemmel kíséri és pontosan vezeti a tanulók mulasztását, hiányzását, okát.  

 Rendszeresen minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát. Az értékeléshez kikéri az 

osztályban tanító tanárok észrevételeit, javaslatait. 

 Szülői értekezletet tart. 

 Az E-naplón keresztül értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, szükség esetén családot látogat. 

 A félév és tanév vége előtt másfél hónappal átnézi a tanulók érdemjegyeit, gyenge 

teljesítmény esetén írásban értesíti a szülőket és tájékoztat a továbbhaladás 

feltételeiről. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

 Az E- naplót havonként ellenőrzi, a naplóvezetésben található hiányosságok esetén 

felhívja az osztályban tanító tanárok, illetve szükség esetén az iskolavezetés 

figyelmét. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát (tartós betegségek, fogyatékosságok, 

gyógyszerérzékenység). A szülők figyelmét felhívja az esetleges szociális és egyéb 

juttatásokra. 

 Indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat. 

 Tanulóit és a szülőket rendszeresen tájékoztatja az iskola tanórai és tanórán kívüli 

feladatairól, programjairól, közreműködik azok megszervezésében. 
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 Javaslatot tesz, a tanulók véleményét figyelembe véve, a tanulók jutalmazására, 

kitüntetésére. 

 Segíti a tanulókat a továbbtanulásban, pályaválasztásban.
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3.10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység 

3.10.1. Tehetséggondozással összefüggő pedagógiai tevékenység 

Az egyéni képességek kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, a tananyagon túli 

ismeretszerzést, a versenyekre való felkészülést tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások 

segítik. 

Cél 

 felfedezni a tehetséget  

 fejleszteni a tehetséget  

 lehetőségeket teremteni a tehetség kibontakoztatására 

Színterei 

 iskolai tanítási órákon differenciálással  

 emelt óraszámú oktatás keretein belül, 

 kiscsoportos, egyéni tehetséggondozásokon, 

 szakköri munkákban, 

 tanulmányi versenyeken 

 sportversenyeken 

 egyéni foglalkozásokon 

 kulturális intézmények látogatása 

 rendezvényeken, műsorokon 

 középiskolai felvételi előkészítőkön 

 Komplex Alapprogram /Alprogramok/ 

3.10.2. Tehetséggondozás iskolánkban 

Szakkörök 

A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról 

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején 

az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. Szükség esetén az önköltséges finanszírozás lehetőségével élünk. 
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

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

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 

a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Versenyek, pályázatok, melyeken részt veszünk: 

 Országos Horvát Projektverseny – Hercegszántó 

 OÁTV – horvát nyelven 

 Megyei és Országos Horvát vers- és prózamondó verseny 

 Megyei Horvát szépkiejtési verseny – Mohács 

 „Zrínyi Ilona” Matematikaverseny 

 Diákvállalkozások országos és nemzetközi vásár /karácsonyi, húsvéti/ 

 Online matematikaverseny, házi bajnokság 

 Vers- és prózamondó versenyek – helyi, területi, tankerületi, járási, megyei, 

országos  

 Területi olvasóverseny - Vajszló 

 „Észbontogató” országos online kémiaverseny 

 Országos Tojásfestő Verseny – Zengővárkony 

 „Útravaló” Esélyegyenlőségi Pályázat 

 Bozsik intézményi programok 

 Diákolimpia 

 Területi sakkverseny 

 Erzsébet program  

 Nyári táborok szervezése 

 EGYMI Szentlőrinc által meghirdetett versenyek 

 „Határtalanul” pályázat 7. évfolyamos tanulóknak
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3.11. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
összefüggő pedagógiai tevékenység 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulókat. 

A beilleszkedési, magatartási zavarok gyakran szocializációs eredetűek és együtt járnak a 

tanulási problémákkal. A teljesítménykudarcot törvényszerűen kíséri az interperszonális 

kapcsolatok megromlása.  

Cél:  

 az okok felderítése, a beilleszkedés segítése, a személyiség pozitív jegyeinek 
megerősítése 

Feladat: 

 bizalomépítés 

 együttműködés a családdal, 

 pozitív szokások kialakítása, 

 önismeret, önfegyelem fejlesztése, 

 tanulói és nevelői tolerancia erősítése, 

 magatartáskorrekció szakember segítségével, nevelési tanácsadó, 

 differenciált tanulásszervezés 

 az egyénre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése, 

 rendszeres értékelés, önértékelés 

Eszköz, eljárás: 

 egyéni beszélgetés, 

 kiscsoportos feladatok, 

 szituációs játékok 

 Sindelar terápia 



Kiss Géza Általános Iskola  
Pedagógiai programja  SNI 

30 
 

3.12. A sajátos nevelési igényű tanulók segítéséhez kapcsolódó 
pedagógiai tevékenység 

3.12.1. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

A 2011. évi CXC. köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény) szóló törvény szerint 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Intézményünk olyan elfogadó környezet kialakítására törekszik, ami az SNI gyermekek 

erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságukat elfogadja, a sajátos értelmi és személyiség 

állapotukhoz igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és az SNI gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődését eredményezi. 

A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe vesszük az egyes tanulók sajátos 

nevelési igényét, sérülés specifikus szükségleteit, az egyedi sajátosságokhoz igazított 

differenciált tartalmakat, módszereket, eszközöket alkalmazunk. 

Cél 

 A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzálása, a 
képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük specifikus 
szempontú támogatása 

 Összhang megteremtése, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló ugyanolyan 
ellátásban részesüljön, mint más gyermek problémája figyelembevétele 
mellett 

Feladat 

o Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális 
pedagógiai segítségnyújtást 

o Az együttműködés formáinak kialakítását, rögzítését 
o Az SNI tanuló megfigyelését, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak 

értelmezését, team-munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény 
alapján 

o A fejlesztés tervezését tanórai keretek között, a habilitációs, rehabilitációs 
foglalkozások keretében – egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális 
pedagógiai segítségnyújtással – a gyógypedagógus segítségével 
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o A gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, 
taneszközök beszerzését, felhasználásukat, beemelésük ütemezését a 
gyógypedagógus irányításával 

o A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározását, rögzítését – 
együttesen kialakított vélemény szerint – a szülő bevonásával. Tanácsadás a 
szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez, a gyógypedagógussal 
együttműködve. 

Az integráltan tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserét, szakmai 

felkészítését, folyamatos továbbképzésen való részvételt, valamint a szakmai anyagok 

igénybevételét 

A sajátos nevelési igényű tanulók részére fejlesztő foglalkozásokat tartunk szakirányú 

végzettségű pedagógusok vezetésével, szükség esetén utazó gyógypedagógussal. 

3.12.2. A látássérült (gyengénlátó) tanulók fejlesztésének elvei, 
fejlesztési feladatok 

Ha a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a 

gyermek, tanuló. 

3.12.3. A hallássérült (nagyothalló) tanulók fejlesztésének elvei, 
fejlesztési feladatok 

Ha a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, oktatható a 

gyermek, tanuló. 

3.12.4. A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztése 

Ha a Szakértői Bizottság javaslata alapján integráltan nevelhető, oktatható a gyermek, 

tanuló.
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3.13. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 
program 

Minden tanuló számára biztosítani kell az eredményes ismeretszerzés lehetőségét. Ennek 

érdekében az alábbi fejlesztő, felzárkóztató tevékenységeket folytatjuk: 

 tanulási kudarc veszélyeztetettségének feltárása, okok keresése, segítség nyújtása; 
 jelzés a szülők felé, szükség szerint külső szakmai segítség ajánlása; 
 egyénre szabott módszerek, tanulási technikák alkalmazása; 
 IKT eszközök a fejlesztés, felzárkóztatás érdekében; 

Felzárkóztatás: 

tanórán: 

 korszerű tanulási technikák; 

 kooperatív tanulásszervezés; 

 differenciálás; 

tanórán kívül: 

 korrepetálás, felzárkóztatás – egyéni és csoportos formában; 

 tanulószoba felső tagozaton, napközi alsó tagozaton 

 egyéni, személyes megbeszélés. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása történhet: 

 egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezéssel; 

 hosszabb felkészülési időszak biztosításával; 

 tanulási probléma, részképesség-zavar esetén tanóráról való kiemeléssel; 

 motiválással, csoportmunkával, differenciálással, tantárgyi fejlesztéssel; 

 IKT eszközök alkalmazásával. 

3.14. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Pedagógiai munkánkban kiemelten kezeljük az esélyegyenlőség megvalósulását, a 

szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet. ‐Megismerjük minden gyermek családi 

körülményeit, szociális helyzetét. 

Feladat 

- Nyílt, elfogadó légkör biztosítása 
- Hátrányos helyzet feltárása, segítségnyújtás 
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- A szociális kompetencia fejlesztése, felzárkóztatás, esélyegyenlőség, 
empátia, együttélés alapjainak megteremtése 

Színterei 

- étkezési támogatás- ingyenes étkezés biztosítása (a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 

- felzárkóztató, tehetséggondozó programok  
- pályaorientációs 
- drog-és bűnmegelőzési programok 
- mentálhigiénés programok 
- a tehetséges tanulók versenyeken való részvételének anyagi támogatása (pl. 

nevezési díjak, útiköltség térítése) 

3.15. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A törvényi hátteret figyelembe véve, az osztályfőnök folyamatos kapcsolatot tart külső 

segítőkkel, Szakszolgálatokkal, Nevelési Tanácsadóval, Gyámhatósággal, szoros 

együttműködésben a fejlesztőpedagógussal, pedagógusokkal, védőnővel,  

3.16. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 
intézkedések 

Sokszínű tevékenységformák biztosítása: 

 ‐egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés; 

 ‐kooperatív technikák alkalmazása; 

 ‐projekt-módszer; 

 ‐tevékenységközpontú pedagógiák; 

 ‐egyéni tanulás előtérbe helyezése; 

 IKT eszközhasználattal. 

Egyéb esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések: 

 Lehetőség szerint a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. 

 SNI tanulók fejlesztése gyógypedagógiai ellátás keretében, sajátos 
bánásmód biztosítása. 

 Beilleszkedési-tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
fejlesztése  

 pályázatokon való részvétel.
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3.17. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 
részvételi jogai gyakorlásának rendje 

A tanulók és az /iskolai/ tanulói közösségek érdekeinek képviseletére, az intézményi 

döntési folyamatokban való részvételére a Diákönkormányzat működtetésével kerül sor. A 

diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a tanulók 

az őket segítő pedagógussal együtt önállóan intézik saját ügyeiket. 

Feladatok: 

 -tanulmányi munka fejlesztése; 

 ‐ az iskolai hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése; 

 ‐ a tanulói és diákjogok mélyebb megismerése és alkalmazása mind a 
diákok, mind a tantestület részéről; 

 ‐ a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek 
szervezése. 

A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. A diákönkormányzat 

demokratikus úton választja tisztségviselőit.  

A diákönkormányzat vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról 

az őt megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van az iskolavezetés és a 

nevelőtestület felé. 

3.17.1.  A diákönkormányzat tisztségviselői 

a) diákvezetők: 

● osztályonként két-két osztálytitkár (5. évfolyamtól)  
● DÖK elnök  

b) felnőtt vezető 

● a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 

A nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot a segítő felnőtt képviseli.  

3.17.2. A diákönkormányzat működése 

Minden osztály (5-8. évfolyam) közösségéből 2-2 főt választ meg diákönkormányzati 

képviselőnek a tanév elején, akiket delegálnak a diákönkormányzat vezetőségébe. A DÖK 

elnökét a felsős tanulók választják meg, akinek megbízatása két évre szól. 
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A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

Szükség szerint, de legalább havonta tart megbeszélést a soron következő feladatokról. 

Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, melyen minden diák 

részt vehet.  

Döntési joga van a diákság közösségi életének: 

 tervezésében, 
● szervezésében, 
● ellenőrzésében és  
● értékelésében 

Véleményezési joga van: 

● a házirend kialakításában, 
● az SZMSZ tanulókat érintő kérdéseiben, 
● a tanulók fegyelmi és jutalmazási szabályzatának kialakításában, 
● a tanév rendjének meghatározásában, 
● a szabadidős, tanórán kívüli programok szervezésében, lebonyolításában, 
● meghirdetett versenyek, pályázatok értékelésében, a tanulók 

kitüntetésében, jutalmazásában, büntetésében. 

Javaslattevő joga van: 

● minden, a diákok jogait és kötelességeit érintő kérdésben. 
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3.18. A szülők, a tanulók, a pedagógusok és az intézmény 
partnerei kapcsolattartásának formái /együttműködési 
formái, tovább fejlesztésének lehetőségei 

A tanulók személyiségének optimális fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az otthonról hozott 

szociális elemek és az iskolában folyó oktató-nevelő munka összehangolása. Az eredményes 

neveléshez szükséges a kölcsönös együttműködés, bizalom, a rendszeres tájékoztatás és 

kapcsolattartás, valamint a gyermek iránt érzett felelősség. 

A hatékony és eredményes nevelés alapfeltétele, hogy a pedagógus birtokában legyen 

minden olyan, a tanulót érintő információnak, mely a szülő birtokában van, és segíti a diák 

előmenetelét. 

3.18.1. A szülőkkel való kapcsolattartás formái 

 szülői értekezlet (előre tervezett, évente min. 2 alkalom) 

 rendkívüli szülői értekezlet 

 fogadóóra (havi egy alkalom) 

 nyílt nap  

 rendszeres írásbeli tájékoztatás – E-napló 

 szülői munkaközösségi értekezlet / Iskolakör / 

 családlátogatás, egyéni megbeszélés 

 közös rendezvények, programok; projektzáró órák 

 honlap 

 iskola alapítvány  

3.18.2. A tanulókkal való kapcsolattartás formái 

 tanórai, tanórán kívüli foglalkozások; 

 egyéni megbeszélések; 

 KRÉTA; 

 diákönkormányzati megbeszélések; 

 iskolagyűlés; 

 közös rendezvények, programok; 

 iskolai honlap; 

 osztályközösséget formáló programok. 

A tanulókat az iskola életéről, annak működéséről, illetve az aktuális feladatokról az 

intézményvezető, a diákönkormányzat felelős vezetője, az osztályfőnökök és az érintett 

szaktanárok tájékoztatják. 
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 Intézményvezető évente legalább egy alkalommal a diákközgyűlésen. 

 A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a DÖK vezetőségének 
ülésén, valamint infokommunikációs eszközökön keresztül. 

 Osztályfőnökök folyamatosan osztályfőnöki órán. 

 Szaktanárok az egyéni előrehaladásról folyamatosan (szóban, e-naplóban). 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 
egyénileg, illetve választott képviselők útján közölhetik az iskolavezetéssel, 
a nevelőtestülettel, a szülőkkel. 

3.18.3. A pedagógusokkal való kapcsolattartás formái 

 munkaközösségi értekezletek, megbeszélések; 

 rendezvények, programok; 

 személyes beszélgetések; 

 szakmai továbbképzések; 

 szakmai napok; 

 faliújság, hirdetmények; 

 iskolai honlap, e-mail, KRÉTA. 

3.18.4.  Kapcsolattartás az intézmény partnereivel 

 munkaközösségi értekezletek, megbeszélések 

  rendezvények, programok 

 személyes beszélgetések 

 szakmai továbbképzése 

 szakmai napok 

 faliújság, hirdetmények 

 iskolai honlap, e-mail
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3.19. A felvétel és az átvétel szabályai 

3.19.1. Felvétel elvei 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg - minden tanköteles 

korú tanulót felvesz. 

A nem beiskolázási körzetben lakó tanuló felvételét a szülőnek kérnie kell és felvételéről 

az igazgató dönt. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári év május 

31. napjáig betöltse hatodik életévét. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
- a szülő személyi igazolványát;  
- a gyermek lakcímkártyáját;  
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;  
- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

3.19.2. Az átvétel szabályai 

 Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére a tanítási év 
során bármikor.  

 Az átvételről a szülő kérelme alapján - a szükséges dokumentumok bemutatásával és 
az érintett osztályfőnök, munkaközösség-vezető véleményét meghallgatva - az 
igazgató, akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes dönt. 

 A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  
- a tanuló anyakönyvi kivonatát;  
- a szülő személyi igazolványát; 
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

 Pedagógiai és létszámbeli szempontokat mérlegelve veszünk át tanulót. 
 A tanuló osztályba sorolásánál figyelembe kell venni az osztály létszámát, pedagógiai 

jellegű összetételét, a szülő kérését, az osztályfőnök véleményét. Csoportba sorolásnál 
az osztályfőnök, a szaktanár, a munkaközösség vezetője közösen dönt 

 A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége 
megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a 
tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a 
tanuló számára pótolhatóvá teszi a lemaradást.  

 Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a 
vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. 
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 Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. 
Az átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy 
annak ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget 
biztosíthat arra, hogy a különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három 
hónapon belül tegye le az átvett tanuló. Ebben az esetben a felkészüléshez egyéni 
segítségnyújtást kell biztosítani.  

 Lehetőség van arra is, hogy –a szülő kérésére – évfolyam ismétléssel eggyel 
alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. 

3.20. A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai 

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

 osztályozó vizsgákra 

 pótló vizsga 

 különbözeti vizsga 

 javítóvizsgákra vonatkozik.  
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 
igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

A tanulmányok alatti vizsgák különös - eljárási - szabályai 

 Az írásbeli vizsga időtartama - a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé 
tevő esetek kivételével - tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar 
nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.  

 Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni.  

 A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt 
vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára 
lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.  

 Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el. 

 A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági 
tagnak jelen kell lennie.  

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.   

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell 
jegyezni. 

 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. Az 
írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével 
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értékeli és aláírásával látja el. A vizsga eredményét a törzslapba és a 
bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradékokkal be kell vezetni.  

 A javítóvizsgán a minimum szintet a helyi tanterv továbbhaladási feltételei 
határozzák meg. 
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4. Helyi tanterv 
Az iskola a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az 

osztályokon belül kialakított csoportok számára tanítási órákat szervez. A tanulók számára a 

tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanítási óra. A 

kötelező tanítási órán az osztály valamennyi tanulója köteles részt venni. A kötelezően 

választandó tanítási órán, melyet a tanuló a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően 

választ, meghatározott óraszámban, szintén köteles részt venni. Az iskolai foglalkozások 

helyszíne elsősorban az iskola tantermei, és egyéb, a foglalkozás megtartására alkalmas 

helyiség. Ha a tanulót -kérelmére -felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 

végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles 

azon részt venni. Erről a tanuló és szülője a szabadon választott tanítási órára történő 

jelentkezés előtt tájékoztatást kap. A szabadon választott tanórai foglalkozás - az értékelés, a 

minősítés, a mulasztás tekintetében - kötelező tanítási órának számít. A szülőnek írásban 

nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés, 

jogkövetkezményeit tudomásul vette. Iskolánk minden év április 15-ig közzéteszi, hogy a 

tanuló milyen szabadon választott tanítási órát, továbbá melyik egyház által szervezett hit-és 

erkölcstan órát vagy az iskolában szervezett etikaórát választhat. A jelentkezés határideje 

minden tanév május 20-a. A tanuló szülőjének írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő 

tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha 

jelentkezni kíván egy másik szabadon választott tanítási órára. 

4.1. A tanítás szervezésének rendje 

Az alsó tagozaton 1. és 2. évfolyamon egész napos oktatás van. 

A 3-8. évfolyamon az órarendi tanórákat követően napközis és tanulószobai 

foglalkozással teszünk eleget törvényi kötelezettségünknek. Az 1-8. évfolyamon a kötelező és 

szabadon választott tanórákon, foglalkozásokon túl a délutáni kötelező egyéb foglalkozások 

tekintetében a szülő indokolt esetben felmentési kérelemmel élhet tanév elején. A felmentési 

kérelem az igazgató által elutasítható, vagy tanév közben visszavonható, ha a tanuló az előző 

félévben jelentősen képességei alatt teljesített. Az intézkedés célja a tanulók rendszeres 

tanulásának, tanulást segítő foglalkoztatásának biztosítása. 
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4.2. Választott kerettanterv 

Az első és ötödik évfolyamon az EMMI rendelet 2020-as kerettanterv alapján felmenő 

rendszerben, a többi évfolyamon az EMMI rendelet 2012-es kerettanterv szerint. 

4.3. Tantárgyi rendszer és óraszámok 

Kötelező és kötelezően választandó tanítási órák 

A választható foglalkozásokról az iskolák minden tanév elején tájékoztatják a szülőket és a 

tanulókat. A szülők írásban, aláírásukkal ellátva jelzik az iskola vezetőjének, hogy gyermekük 

az adott tanévben mely választható foglalkozásokon kíván részt venni. A választott 

foglalkozásokon való részvétel egész tanévben kötelező. 

 

  

Új NAT Új NAT Új NAT Új NAT Új NAT Új NAT Új NAT Új NAT 
1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

N K N K N K N K N K N K N K N K 
Magyar nyelv és 
irodalom                                 
magyar nyelv és irodalom 8 7 7 7 6 5 6 5 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 

Nemzetiségi  nyelv 
(horvát)                                 

Nemzetiségi  nyelv 
(horvát)   5   5   5   5   5   5   5   5 

Matematika                                 
matematika 4 4 5 4 4 4 5 4 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 

Történelem és 
állampolgári ismeretek                                 

történelem                 2 2 2 2 2 2 2 2 
állampolgári ismeretek                             1 1 

hon- és népismeret*                     1           
Nemzetiségi népismeret   1   1   1   1   1   1   1   1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány és 
földrajz                                 

környezetismeret         1 1 1 1                 
természettudomány**                 2 2 2 2         

kémia                         1 1 2 2 
fizika                         2 2 1 1 

biológia                         1 1 2 2 
földrajz                         2 2 1 1 
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Idegen nyelv                                 
első élő idegen nyelv 1   1   1   2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

második idegen nyelv   1   1   1                     
Művészetek*****                                 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dráma és színház*                         1       
mozgókép kultúra és 

média                                 
Technológia                                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
digitális kultúra         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
egészségfejlesztés                                 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
közösségi nevelés 

(osztályfőnöki)                 1 1 1 1 1 1 1 1 
kötött célú órakeret                                 

Heti óraszám (helyi) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
Kötelező alapóraszám 22 22 22 22 22 22 23 23 27 27 26 26 28 28 28 28 
Szabadon tervezhető 
órakeret**** 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
Maximális órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 
Nemzetiségi órakeret   3   3   3   3   3   3   3   3 

Maximális nemzetiségi 
órakeret (110/2012 Korm 
rend. 8.§ (5) bek.) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
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4.4. Horvát nemzetiségi nyelvoktatás 

A 110/2012. (Vl. 4.) Korm. rendeletben kiadott Nemzeti Alaptantervben és a Nemzeti, etnikai 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelvében (nemzetiségi iskolai oktatás irányelve) 

foglaltakkal összhangban a székhelyintézményben valósítjuk meg célkitűzéseinket. Biztosítjuk 

a nemzetiség nyelvének tanulását, a nemzetiség történelmének, szellemi kultúrájának 

megismerését, a hagyományőrzést, a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását. 

Oktatásunk segíti a nemzetiséghez tartozást abban, hogy megőrizze és fejlessze identitását, a 

nyelv közösségalakító és megtartó erőt. 

Intézményünkben a tanítás nyelve a magyar és a horvát nyelv. A horvát nyelv és irodalom 

tantárgyat heti 5 órában valamint heti 1 órában horvát népismeretet oktatjuk.  

A kétnyelvű nemzetiségi nyelvet tanuló osztályainkat a 2018/19-es tanévtől felmenő 

rendszerbe vezettük be. 

Kétnyelvűségen azt értjük, hogy az iskolában a nevelő-oktató munka két tannyelven 

folyik, magyar és horvát nyelven. 

Az első és második évfolyamon az ének-zene, technika és tervezés, vizuális kultúra, a 

3. és 4. évfolyamon környezetismeret, életvitel és gyakorlat, ének-zene tantárgyak oktatása 

két nyelven folyik. 

4.5. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 
taneszközök kiválasztásának elvei 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak és szerepel a fenntartó által kiadott listán. 

A kötelezően előírt taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. Az első 

osztályosok szüleit a beiratkozáskor tájékoztatjuk a szükséges eszközökről. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg a Kerettanterv követelményeinek, az iskola helyi 
tantervének! 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 
részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 
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Megfelelő minőségű (tartós) és napi használatot nem igénylő tankönyveket a könyvtár 

visszagyűjti, és saját szabályzata szerint újból biztosítja a használatát. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

van, ezekről a szülőket tájékoztatjuk. Ezeknek a taneszközöknek beszerzése a tanév kezdetéig 

a szülők kötelessége. 

4.6. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok 
megvalósításának szabályai 

4.6.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében. Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül 

elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók 

egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának 

folyamatát. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan 

növekvő időtartamban legyenek képesek irányítani. A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók 

megsegítésére az iskolánkban dolgozó gyógypedagógusok állnak rendelkezésre, akik 

együttműködnek az osztálytanítókkal.  

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

 ‐Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe; 

 ‐Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom 

fejlesztése). 

 ‐Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt.  

 -A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 

biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

 ‐Fejlesztjük a tanulók személyiségét és gondolkodását.  

 -Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységeket, a fokozatosság 

elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszereket 

alkalmazunk. 

 ‐Megtanítjuk a tanulókat tanulni. 
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 ‐Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 ‐A tanulási részképességek fejlesztése. 

 -Problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 -Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

 ‐Tehetségek kibontakoztatása és lemaradók felzárkóztatása. 

 ‐ Környezettudatos, egészséges életmódra nevelés. 

 ‐Stressz-és feszültségoldás technikáinak elsajátíttatása. 

 ‐Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges 

terhelése, érési folyamatuk követése. 

4.6.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése történik ebben az 

időszakban. Különösen fontos, a szókincs aktivizálása, gyakoroltatása és a magyar kultúra 

hagyományainak megismerése, megszerettetése. Fontos az önálló tanulás képességének 

kialakítása, tanulási szokások, technikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek 

megismerése. A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. A tanítás 

folyamatában –élményszerű tanulással, probléma-helyzetekből kiinduló izgalmas 

tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket. Közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít, kitartást, önállóságot és 

megalapozza a reális önértékelést. Szabályokat közvetít a problémamegoldáshoz, 

konfliktuskezeléshez. 

 A tanuló jellemét formálva elősegíti a személyiség fejlődését: 

 Kulcsfontosságú a stressz-és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak 

elsajátíttatása a mindennapokban. 

 Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségek 

leküzdését. 

 A fejlesztés az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal folyik. 

 Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a pedagógus a 

tanulói tevékenységekre épít.  
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 A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az 

egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb 

kiindulási pontnak. 

 A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei 

valamennyi képesség-és készségfejlesztési területen. 

 Az önálló tanulás képességének megalapozásához néhány elemi tanulási technika 

tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása, alapvető tanulási szokások 

kialakítása szükséges.  

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés 

érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálása.  

 Biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége. Ez lehet az alapja a 

konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, ennek során a tanulók felkészülnek az 

önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 

4.6.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a tanulás eredményességéhez, 

az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

 Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek 

fejlesztésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni 

a tanulók képességeinek kibontakoztatását. Mindez valamennyi tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás során elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti 

megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük 

bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül. 

Az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő feladata, melynek 

keretében: 

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

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 ‐az egészséges életvitel kialakításához biológia tantárgy gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni; 
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 ‐az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 ‐a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori 

jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása; 

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

törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre 

szóló, fejlesztő értékelésük; a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és 

érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és 

gyakoroltatásával; 

 ‐az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a 

közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, kellő hangsúllyal mutatunk rá a 

tolerancia fontosságára; 

 ‐ezeken az évfolyamokon történik a biztonságos szóbeli és írásbeli 

nyelvhasználat megerősítése és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztése; az önálló tanulás 

és az önművelés alapozása; 

 ‐fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív -

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

4.6.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben –a már 1-6. évfolyamon 

–megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és 

fejlődés megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően. 

Igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a 

felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokrácia-képpel 

rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe. 
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 A természettudományi tantárgyak oktatása terén –az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan –a következők jelentik a prioritást: 

 ‐természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció; 

 ‐a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás 

engedése a tanulók számára; 

 ‐természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben 

történő komplex fejlesztése 

4.6.5. Mindennapos testnevelés 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti 

öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet:  

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel 

 iskolai sportkörben való sportolással 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei 

között szervezett edzéseken való sportolással. 

4.6.6. Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 
elvei és korlátai 

Az új ismeretek elsajátításának, a tanult tananyag begyakorlásának valamint a következő 

tanítási órára való felkészülésnek egyik biztosítéka a házi feladat. Lehetőség szerint képességek 

alapján differenciált házi feladatot adunk.  A tanulás terhelés szabályozása érdekében iskolánk 

tantestülete a következő elveket és korlátokat állapítja meg: 

1. A tanítási napokra adható házi feladat lehet írásbeli és szóbeli is, de ennek 

mennyiségét úgy kell megállapítani, hogy az elkészítése/a felkészülés ne haladja 

meg – az átlagos képességű tanuló esetében – a napi 1 órát az alsó tagozatban, a 

felsőben a napi 1,5 órát. 
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2. Az 1-4. évfolyamon a tanulók a hét végi pihenőnapokra, a tanítási szünetekre sem 

szóbeli, sem írásbeli házi feladatot nem kaphatnak. (Szorgalmi feladat, 

gyűjtőmunka adható.) 

3. Az 5-8. évfolyamon a hétvégi pihenőnapokra, a szorgalmi időben biztosított tanítási 

szünetekre sem adható fel több házi feladat, mint az egyes tanítási napokra. Kivételt 

képez a memoriter, házi dolgozat, kötelező olvasmány. 

4.6.7. Tanulmányi munka a napközis foglalkozáson és a 
tanulószobában 

A tanulmányi munkát a törvényben előírt időkeretben meghatározott módon, az ehhez 

kapcsolódó foglalkozásokon valósítunk meg. 

- a tanórán a pedagógus segíti, ellenőrzi, értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját. 

- helyes időtervezéssel, a tanulók képességéhez és délutáni elfoglaltságához alkalmazkodva 

optimális körülmények megteremtésére törekszünk.



Kiss Géza Általános Iskola  
Pedagógiai programja  Ellenőrzés, mérés, értékelés 

51 
 

4.7. Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka 
ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 

4.7.1. A tanulók értékelésének alapelvei 

 következetesen alkalmazott 

 kiszámítható, nem kampányszerű 

 sokoldalú (írásbeli-szóbeli) 

 tervszerű, rendszeres ellenőrzés 

 folyamatos visszacsatolást eredményező  

 diákok és szülők számára is jól követhető 

 pontosan körülhatárolt 

 fejlesztő 

 a tárgyalt tartalomhoz illesztett 

 teljesíthető követelményrendszer alapján történik 

Szempontjait megismertetjük a tanulókkal. Segítse a tanulók önértékelési képességének 

kialakulását és fejlesztését 

Az osztályozás nem a fegyelmezés, büntetés eszköze. 

4.7.2. A tanulók számonkérésének, értékelésének formái 

 szóbeli beszélgetés, összefüggő felelet, kiselőadás, stb. 
 írásbeli feladatlap, teszt, dolgozat, témazáró, házi dolgozat, stb. 
 gyakorlati munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény, hangverseny, 

versenyeredmény 
 Egyéb tanulói tevékenységek: poszter, portfólió, olvasmánynapló, 

prezentáció, projektek, digitális munka 

4.7.3. Az iskolai beszámoltatás az ismeretek számonkérésének 
követelményei, módja és formái 

Az értékelés rendje 

a) Szöveges: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szövegesen 

értékeljük a tanulók teljesítményét. 

A második évfolyam végétől a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 
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A félévi és év végi osztályzatok a tanulók tantárgyankénti összteljesítményét tükrözik. A heti 1 

és 1,5 órás tárgyak esetén félévente minimum 2 érdemjegy, heti 2 óraszám esetén legkevesebb 

4, 3 óra esetén 5, 4 vagy több óra esetén 6 osztályzat szükséges. 

● Az osztályzatok kialakításában a témazáróknak kiemelt szerepe van. 

● Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere.  

● A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti 

az e-naplón keresztül. 

A szöveges értékelés és szempontjai: 

● a tantervi követelmények alapján milyen mértékű a tanuló fejlődése önmagához képest  

●  milyen ismereteket sajátított el, hol vannak a hiányosságai 

● a tantárgyhoz fűződő viszonya 

● a tanuló munkavégzése során milyen az önállósága, önellenőrzése, feladattudata, 

alkalmazkodása, szervezkedése 

● irányt mutat a továbbfejlődéshez 
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b) Értékelés 5 fokozatú számskálával: 

Az osztályzat (érdemjegy) akkor 

Jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 

alkalmazni is képes. 

Jó (4): ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit, kisebb 

bizonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. 

Közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszínesen és 

több hibával teljesíti, csak nevelő segítségével tudja alkalmazni tudását. 

Elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a tovább haladáshoz szükséges 

ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladatvégzésre. 

Elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította 

el, nem rendelkezik a tovább haladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, nevelői 

segítséggel sem képes önálló feladatvégzésre. 

A számonkérés követelményei 

Bejelentés nélkül- legalább egy héttel a témazáró írása előtt - témazáró dolgozatot nem 

íratunk. 

Egy tanítási napon legfeljebb két írásbeli témazáró íratható, időpontját a szaktanár egyezteti az 

osztállyal/csoporttal. A témazárók eredményei a félévi és az év végi érdemjegyek 

megállapításában nagyobb súllyal - 200% -kal - számítanak be. 

Az év eleji felmérések tájékoztató jellegűek, ezért %-os formában értékeljük. 

Röpdolgozat bármikor előzetes bejelentés/egyeztetés nélkül is íratható. Ennek eredménye 

egyenértékű a szóbeli felelettel. 

Hiányzás esetén a tanuló a tananyagot a szaktanárral megbeszélve, a mulasztás idejével 

arányosan pótolja, köteles beszámolni az elmaradt témazáró anyagából. 

A témazáró pontszámainak százalékokra váltása intézményünkben a következő: 

0 - 29 % : 1 (elégtelen) 

30 % – 49 % : 2 (elégséges) 

50 %  – 74 % : 3 (közepes) 

75 %  – 89 % : 4 (jó) 

90 %  – 100 % : 5 (jeles) 
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4.7.4. A magatartás és a szorgalom értékelése 

A magatartás és a szorgalom értékelésének módja és gyakorisága 

Alsó tagozaton az első évfolyamon a tanulók magatartásának és szorgalmának félévi és év végi 

értékelése szövegesen történik. A 2-8. évfolyamon félévkor és év végén szöveges minősítéssel 

történik. 

Tanév végi elégtelen tanulmányi eredmény elérése esetén a tanuló szorgalma csak hanyag 

minősítés lehet. Amennyiben az elégtelen eredmény a tanuló önhibáján kívüli okból 

következett be, a tantestület mérlegelheti a minősítés fokát. 

A első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden 

hónap végén a törvény által előírt módon értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. 

A magatartás értékelése 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 
 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik; 
 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik; 
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, önként 

vállal feladatokat és azokat teljesíti; 
 nincs írásbeli figyelmeztetése  

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 
 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon jól viselkedik; 
 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 
 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, 

biztatásra vesz részt; 
 nincs írásbeli figyelmeztetése magatartási problémái miatt 

Változó (3) az a tanuló, aki. 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
 feladatait nem minden esetben teljesíti; 



Kiss Géza Általános Iskola  
Pedagógiai programja  Ellenőrzés, mérés, értékelés 

55 
 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
 igazolatlanul mulasztott; 
 osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetője van magatartási 

probléma miatt. 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
 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; 
 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
 több szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetést kapott, illetve van 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

A szorgalom értékelése 

A felső tagozaton a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők. 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi 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 részt vesz; 
 taneszközeit a tanítási órákra mindig elhozza. 

Jó (4) az a tanuló, 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 vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű 
megbízatást teljesíti; 

 taneszközeit elhozza 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 
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 tanulmányi eredménye 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 munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 
 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
 feladatait többnyire nem végzi el; 
 felszerelése hiányos 
 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül; 
 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

4.7.5. A tanulók jutalmazásának, elismerésének módszerei; 
fegyelmező intézkedések rendje és szempontrendszere 

A tanulók jutalmazása 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- példamutató magatartást tanúsít, vagy,  
- folyamatosan jó eredményt ér el, vagy, 
- az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 
- az iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön eredményt ér el, vagy 
- bármely módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskolai jutalomban részesül. 

A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az e-napló 

megjegyzés rovatába bejegyezni. 

A fentiek részletes szabályozását az iskola működési szabályzata és a Házirend tartalmazza. 
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A tanulók fegyelmi felelőssége 

Azt a tanulót, aki:  

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 
- a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 
- igazolatlanul mulaszt, vagy 
- bármely módon árt az iskola jó hírnevének- elmarasztalásban kell 

részesíteni, illetve fegyelmi eljárást kell indítani ellene. 

A fegyelmi eljárás során 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 53§-a szerint kell eljárni. 

A fentiek részletes szabályozását az iskola működési szabályzata és a Házirend tartalmazza. 

4.8. Csoportbontások 

A heti foglalkoztatási időkeret terhére osztályokon belül, osztályok között csoportbontást 

alkalmazunk minden olyan esetben, amikor az a tanulók egyéni és csoportos képesség 

fejlesztését szolgálja: 

A csoportbontás szervezés elvei: 

 -Differenciált képességfejlesztés - emelt óraszámú oktatás biztosítása egy-egy 

tantárgyból évfolyamonként 

 -Osztályközösség eredményesebb képességfejlesztése -·amennyiben az 

osztályközösségben magas a kiemelt figyelmet érdemlő tanulók aránya 

(tehetséges, vagy felzárkóztatásra szoruló). 

 -Megfelelő tanulási környezet biztosítása -·tanteremméret, eszközszükséglet, 

tantárgyi speciális szükségletek biztosítása. 

A csoportbontásban érintett tantárgyak kijelölése az adott tanévre aktuálisan munkatervben és 

tantárgyfelosztásban rögzített módon, a fenti szervezési elvek érvényesítésével. 

A csoportbontás minden esetben jogszabályi és fenntartói utasítás alapján történik. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. Az egyéb foglalkozások 

megszervezésénél a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy 

az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.



Kiss Géza Általános Iskola  
Pedagógiai programja  Egésznapos iskola 

58 
 

4.9. Egész napos iskola  

Az általános iskola a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően 

egész napos iskolaként is működhet. Intézményünkben az alsó tagozat 1-2. évfolyama egész 

napos iskolaként működik.  

Az egész napos iskola szervezési sajátosságai  

o Az egész napos iskolában a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt 
és délután ,egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg.  

o A délelőtti órákban, amikor a tanulók a legaktívabbak, a nehezebben 
elsajátítható tantárgyak vannak napi renden. 

o Lehetőség szerint délutánra kell szervezni a készségtárgyak oktatását.  
o Egész napos iskolai nevelés-oktatás során az osztályban legalább két tanítónak 

kell tanítania. 

Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani:  

o -a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez 
o -a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai 

támogatást azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni 
tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek, 

o -a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását  
o Amikor a szülő beíratja gyermekét az egész napos iskolai oktatású osztályba, 

akkor vállalja, hogy gyermekének délelőtt és délután is iskolába kell járnia, 
nincs mód a tanulók foglalkozások alóli mentesítésére, a hiányzásokat igazolni 
kell.  

Kiemelt feladatok az egész napos iskolai nevelés-oktatásban  

o képességek differenciált fejlesztése, különös tekintettel a kommunikációs 
készségek fejlesztésére 

o alapvető higiénés-, társas-, magatartási- és munkaszokások fejlesztése 
o az alapvető normák elfogadtatása és követésükre ösztönzés 
o az egészséges és kulturált életmód gyakorlati elsajátítása 
o a társas kapcsolatok kialakításának képessége 
o az önálló tanulás képességének fejlesztése  
o pozitív életmódmodell nyújtása. 
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4.10. Etika/Hit- és erkölcstan oktatásának megszervezése 

Az iskola igazgatója március 1. és március 14. közötti időpontban szülői értekezlet keretében 

ad lehetőséget a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő egyházak képviselőjének arra, hogy 

tájékoztassa az érintett szülőket arról, milyen módon szervezi meg a hit- és erkölcstan 

oktatását az iskolában. 

Beiratkozáskor, átiratkozáskor írásban nyilatkozik a szülő arról, hogy valamely egyház által 

szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy iskolai etika oktatást igényel-e gyermeke számára. 

Nyilatkozat hiányában az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. 

Amennyiben a szülő az etika vagy hit- és erkölcstanra vonatkozó választását módosítani 

kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az iskola 

igazgatójával és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
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4.11. Sajátos nevelési igényű és BTM-es tanulók értékelése 

 A sajátos nevelési igényű tanulók a törvény értelmében differenciált bánásmódra, 

elbírálásra jogosultak.  

 A differenciált bánásmód: 

 Személyre szabott követelményeket jelent az életkori és a tantárgyi sajátosságok 

figyelembe vételével 

 Mennyiségi és minőségi differenciálást a dolgozatoknál is 

 Differenciált házi feladatot  

 Több időt a feladatok megoldására 

 Több segítséget, könnyítést a tananyag feldolgozásában 

 Részképesség-zavaros gyerektől csak a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges 

ismeretanyagot követelhetjük meg. 

 Fontos a pozitív megerősítés: azokat a készségeket, képességeket erősítjük, 

amelyikben a gyerek jól teljesít 

 Figyelembe kell venni a gyerek egyéni tempóját is 

 Helyesírást nem osztályozunk, egyes részképesség-zavaros gyerekeknél a helyesírást 

személyre szabottan értékeljük 

 Teljesítményüket mindig fejlődésük tükrében, önmagukhoz képest figyeljük és 

értékeljük. 

 Lehetőség van arra is, hogy adott esetben osztályzás helyett szöveges értékelés kapjon 

a tanuló. 

Magasabb évfolyamba lépés feltétele 

 Teljesítse a továbbhaladás feltételeit, amelyet a helyi tanterv (minimum) 
rögzít. 

 Az alsó tagozatot a képzés tekintetében egységes egészként tekintjük, amely 
az értékelésben is megnyilvánul 1-3. évfolyamon. Ha nem sajátítja el a helyi 
tantervben megjelölt továbbhaladáshoz szükséges ismereteket, készségeket, 
képességeket, akkor egyéni fejlesztési terv alapján próbáljuk eljuttatni a 4. 
évfolyam végére vagy a szülő beleegyezésével évfolyamot ismételhet.  

 A BTM-es és SNI-s tanulók esetén a szakértői vélemény javaslatai az 
irányadóak.  

 Az SNI tanulóknak első és 4. évfolyamon a követelmények teljesítéséhez két 
tanítási évet engedélyezünk.
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4.12. 7 szokás „Változtass, hogy változhass!” 

A program célja eredményes iskolai kultúra kialakítása a közösség életviteli kompetenciáinak 

erősítésével. Célunk, hogy diákjaink a tantárgyi tudás mellett rendelkezzenek a XXI. századi 

kihívásokhoz szükséges készségekkel: 

 

• legyenek képesek önmaguk megismerésére, elfogadására, megbecsülésére 
• rendelkezzenek egészséges önbizalommal 
• ismerjék az önfejlesztés módjait, lehetőségeit, és alakuljon ki bennük ennek 

igénye 
• váljanak képessé bármilyen helyzetben önállóan dönteni 
• tetteikért felelősséget vállalni 
• ismerkedjenek meg az emberi érintkezés és a kommunikáció elfogadott és 

helyes normáival, formáival, ezeket alkalmazni is tudják 
• a munkaadói igényeknek megfelelően legyenek motiválhatók, 

tisztességesek, tudjanak kapcsolatot teremteni, megfelelően kommunikálni, 
szervezni, csapatban dolgozni 

• ismerjék a kor követelményeinek megfelelő technikát és technológiát. 

E program segítségével a gyerekek megismerhetik és elsajátíthatják azokat a jellembeli és 

életvezetési kompetenciákat, melyek - tanulmányi előmenetelüket is támogatva - segítik 

tehetségük kibontakozását és biztosíthatják eredményességüket. 

A program megvalósítása minden évfolyamon az osztályfőnök vezetésével osztályfőnöki óra 

keretében, szakórákon - a helyi tantervben megfogalmazottak alapján - történik. Az iskola 

minden pedagógusa délelőtti és délutáni foglalkozásai keretében is alkalmazza az életvezetési 

program elemeit. Az iskola évfolyamainak heti 1 óra szabadon választható foglalkozás is 

rendelkezésükre áll, melyet tömbösítve is felhasználhatnak. 

Ennek köszönhetően az iskolánkban töltött idő végére tanulóinkat 

o pozitív magatartásforma, kapcsolattartás jellemzi 
o helyes és társadalmilag elfogadott lesz viselkedési és öltözködési 

kultúrájuk 
o képesek lesznek a konfliktusok kezelésére, megoldására 
o tudatosabban alakítják sorsukat,  
o céltudatosabbak, kitartóbbak, következetesebbek lesznek 
o toleránsabbak lesznek, mentesek az előítéletektől, elfogadják a 

másságot 
o tartalmas emberi kapcsolatokat tudnak kialakítani, tisztelik 

embertársaikat, képesek lesznek alkalmazkodni másokhoz 
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o egymás problémái iránt nyitottabbá válnak, egymás egyéniségét 
elfogadják 

o a családot tisztelő, a valahová tartozás fontosságát érző felnőtté 
válnak. 

4.13. Informális és nem formális tanulási alkalmak az 1-7. 
évfolyamokon 

A tanulói esélyegyenlőség, az értékközpontú és élményalapú nevelés, az egész életen át tartó 

tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés 

hátránykompenzációs szerepének erősítése és az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében 

informális és nem formális tanulási alkalmakat szerveztünk az 1-7. évfolyamokon, melyek az 

EFOP-3.2.15/VEKOP-7 kiemelt projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra 

épülnek. 

Az EFOP-3.2.15/ VEKOP-7 kiemelt projekt keretén belül az EFOP-3.3.5-15 során megvalósult 

pedagógiai fejlesztések vívmányaira épülve az EFOP-3.3.5-19 szintén a nem formális, 

informális tudásszerzés pedagógiai- módszertani kultúrájának fejlesztéséhez járul hozzá.  

Az EFOP-3.3.5-19-2020-00039 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Szigetvári 

Tankerületi Központban elnevezésű projekt előtérbe helyezi az élménypedagógia 

eszközrendszerével megvalósított pedagógiai kreativitást, a tantárgyak integrációját, a tanulói 

kulcskompetenciák nem formális és informális módszerekkel történő fejlesztését, az egymástól 

tanulás élményét, a kooperatív együttműködésen alapuló szociális tanulásban rejlő személy- és 

közösségformáló erőt. 

A projekt vívmányai hozzájárulnak az iskolai befogadó légkör megteremtéséhez, a 

kompetencia alapú oktatás eredményességéhez szükséges rendszerben való gondolkodáshoz, 

valamint az ismeretközpontú tudásátadáshoz.  

Hosszútávú hasznosulása megalapozza az életen át tartó tanulás kulcskompetenciáját, 

hozzájárul az iskolai lemorzsolódás és végzettség nélküli iskolaelhagyás mutatóinak 

javulásához, a befogadó iskolai környezet fejlesztéséhez. 

A bentlakásos és napközis táborok megvalósítása olyan élményszerzési lehetőséget kínál 

tanulóink számára, mely megalapozza a szabadidő hasznos eltöltését, hozzájárul hátrányos és 

halmozottan hátrányos tanulóink szociális hátteréből adódó hátrányainak kompenzálásához. 
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Az EFOP-3.2.15/VEKOP-7 projekt által biztosított oktatási, képzési anyagok és módszertani 

támogató dokumentumok ismeretében, az intézményünk által kiválasztott tematikus 

programelemek és azok módszertanának alkalmazásával szervezzük a diákok szabadidejét a 

tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzés és a tanulás közösségi élménnyé formálása során. 

A projekt tapasztalatai alapján a nem-formális tanulási módszerekkel és tematikus 

programelemekkel olyan tanulási módokat és szervezési megoldásokat valósítunk meg, 

amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak 

fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését, melynek a színtere nemcsak az iskola lehet.  
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4.14. Egyéb foglalkozások 

Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 

Az iskola - a tanórai foglalkozásokon kívül - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével a tanulók fejlődését szolgáló, 

egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú egyéb foglalkozásokat szervez. Az intézmény ez 

irányú lehetőségeit óraszámban a tanulócsoportok után járó engedélyezett heti időkeret egyéb 

foglalkozásokra jutó óraszáma határozza meg. 

Egyéb foglalkozások: 

- napközis foglalkozások; 

- tanulószobai foglalkozások; 

- szakkör; 

- sportkör, tömegsport foglalkozás; 

- tehetség kibontakoztatását szolgáló foglalkozások; 

- felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások: 

- tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, 

bajnokság szervezése, tanuló felkészítése, kísérése; 
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5. Mellékletek 
 

1. számú melléklet 

KOMPLEX ALAPPROGRAM 

 

A Komplex Alapprogram a 2020-21- es tanévben kerül bevezetésre iskolánkban. 

 

1. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

1.1. Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 
prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 
hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 
kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 
kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 
önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 
kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 
döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme 
a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 
Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 
önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

1.2. Alapelvek: 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét. 
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A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) 

méltányosság 

2. Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 
fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 
motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására 
az alprogramok segítségével. 

 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 

tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 

alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

3. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

3.1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 
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 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 
mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 
lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 
stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák 
légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus 
csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 
belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) 
kiépítése 

3.2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

3.3. További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 
tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 
nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 
(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 
anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 
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 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 
problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 
központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 
szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 
szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 
méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a 
tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a 
közeljövőben reálisan képes megoldani. 

3.4. Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók (5 db.) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

3.5. További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 
aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 
szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 
technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 
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 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 
kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 
életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 
munkaformák alkalmazása. 

3.6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

3.6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

3.6.2. Alkalmazott módszerek:  

3.6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát 

alkalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált 

fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

A DFHT célja: 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

DFHT koncepciója, módszerei: 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 
 rétegmunka 
 teljesen egyénre szabott munka 
 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 
Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 
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 KIP 
Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  

 

3.6.3. Alapmódszerek: 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, 
szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

3.6.4. Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 
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4. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

4.1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum 

egy órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti 

iskolák, sportiskolák stb.). Iskolánkban a következő alprogramok vannak:  

A testmozgásalapú alprogram:  

 Alsó tagozaton futball 

 Felső tagozaton: futball, kosárlabda, súlyemelés 

A művészetalapú alprogram: 

 Kerámia 

A logikaalapú alprogram: 

 Alsó tagozaton Logika-matematika 

 Felső tagozaton: sakk, Matematika- logika 

4.1.1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-

szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és 

szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 

építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  
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Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 

4.1.2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 
hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 
felelős alakításához. 
Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 
függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 
 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 
igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a 
gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  
Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 
felelősségvállalást. 
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 
az egészséges énkép kialakítása.  
A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így 
az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően 
- kidolgozásra kerülnek. 
Az alprogram tartalma: 
 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

4.1.3. A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 
felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén 
nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 
megvalósítására. 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 
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 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  

gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

4.1.4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 

az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud 

használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 
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Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 

Az alprogram tartalma 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

4.1.5. A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 

problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 
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Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 

4.2. Komplex óra 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális 

képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, 

amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz 

viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében 

a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja 

össze, a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a 

tantárgyakon átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és 

az érzelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg 

(össz. komplex óraszám) 
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A Komplex órák felépítése 

 

4.3. Ráhangolódás  

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Iskolánkban 

az alsó tagozaton az egész napos oktatásban a szabadfoglalkozásokon a felső tagozaton az 

osztályfőnöki órákon a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A 

tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken 

vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 
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A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye 

a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. 

Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

4.4. „Te órád” 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, 

tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába 

helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

4.5. Házi feladata 

Házi feladat: az egész napos oktatásban sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a 

pedagógus a tanulóknak. Ez nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és 

rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a 

feladatokat elvégezni. Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy 

legyen elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén 

belül. A pedagógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi 

gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen szükség otthoni tanulásra. 

4.6. Értékelés 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 

pedagógusok.  

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja 

a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza 

meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév 

elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A 

tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, 
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hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus 

arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, 

hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a 

tananyagot. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 

fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás 

támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási 

cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 

haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés 

alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. 

Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a 

tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét.  A tanuló 

egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 

mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további 

fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK 
ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX 
ALAPPROGRAMHOZ 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 

foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 

kollégákkal. 
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Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

6. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, 

az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 

segítségével. 

7. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETÉNEK 

A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében 

nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két 

markánsan elkülönülő egységre oszlik:  

7.1. A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  

 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton 

alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, 

drámajáték és projektmunka). 

 
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az 

egyéb tanulásszervezési eljárások.  
 

 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása 

történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” 

többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg. 
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A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 

 

7.2. Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant 

alkalmazzuk a tanórákon.  

7.3. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek 
összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.  

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény 

által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 

napos iskolaként is működhet. 
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8. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN 

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának 

jelölésére: 
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2. számú melléklet 

Tantárgyi rendszer és óraszámok (NAT 20202 és a 
kétnyelvűség) bevezetése felmenő rendszerben 

2020-2021 

Új NAT/ 
Kétny. 

Régi 
Kétny. 

Régi 
Kétny. Régi Új NAT Régi Régi Régi 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
N K N K N K N H N H N H N H N H 

Magyar nyelv és 
irodalom                                 

magyar nyelv és irodalom 8 7 8 7 8 7 7 6 4,5 4 4 4 4 3 4 4 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)                                 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)   5   5   5   5   5   5   5   5 
Matematika                                 

matematika 4 4 5 4 5 4 5 4 4,5 4 4 3 4 3 4 3 
Történelem és 
állampolgári ismeretek                                 

történelem                 2 2 2 2 2,5 2 2 2 
állampolgári ismeretek                                 

hon- és népismeret*                     0,5           
Nemzetiségi népismeret   1   1   1   1   1   1   1   1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány és 
földrajz                                 

környezetismeret     1 1 1 1 1 1                 
természettudomány**                 2 2 2 2         

kémia                         1,5 1,5 1,5 1,5 
fizika                         1,5 1,5 1,5 1,5 

biológia                         1,5 1,5 1,5 1,5 
földrajz                         1,5 1,5 1,5 1,5 

Idegen nyelv                                 
első élő idegen nyelv 1           2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

második idegen nyelv   1                             
Művészetek*****                                 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dráma és színház*                     0,5           
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mozgókép kultúra és 
média                                 

Technológia                                 
technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

digitális kultúra             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és 
egészségfejlesztés                                 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
közösségi nevelés 

(osztályfőnöki)                 1 1 1 1 1 1 1 1 
kötött célú órakeret                                 

Heti óraszám (helyi) 24 27 25 27 25 27 27 29 28 31 28 30 31 33 31 33 
Kötelező alapóraszám 22 22             27 27             
Szabadon tervezhető 
órakeret**** 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 
Maximális órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 28 28 28 30 31 33 31 33 
Nemzetiségi órakeret   3   3   3   3   3   3   3   3 

Maximális nemzetiségi 
órakeret (110/2012 Korm 
rend. 8.§ (5) bek.) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 30 31 33 31 33 
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2021-2022 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Régi  
Kétny. 

Régi  
Kétny. Új NAT Új NAT Régi Régi 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
N K N K N K N H N H N H N H N H 

Magyar nyelv és 
irodalom                                 

magyar nyelv és irodalom 8 7 7 7 8 7 7 6 4,5 4 4,5 4 4 3 4 4 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)                                 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)   5   5   5   5   5   5   5   5 
Matematika                                 

matematika 4 4 5 4 5 4 5 4 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Történelem és 
állampolgári ismeretek                                 

történelem                 2 2 2 2 2,5 2 2 2 
állampolgári ismeretek                                 

hon- és népismeret*                     1           
Nemzetiségi népismeret   1   1   1   1   1   1   1   1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány és 
földrajz                                 

környezetismeret         1 1 1 1                 
természettudomány**                 2 2 2 2         

kémia                         1,5 1,5 1,5 1,5 
fizika                         1,5 1,5 1,5 1,5 

biológia                         1,5 1,5 1,5 1,5 
földrajz                         1,5 1,5 1,5 1,5 

Idegen nyelv                                 
első élő idegen nyelv 1   1       2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

második idegen nyelv   1   1                         
Művészetek*****                                 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dráma és színház*                                 
mozgókép kultúra és 

média                                 
Technológia                                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
digitális kultúra                 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
egészségfejlesztés                                 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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közösségi nevelés 
(osztályfőnöki)                 1 1 1 1 1 1 1 1 

kötött célú órakeret                                 
Heti óraszám (helyi) 24 27 24 27 25 27 27 29 28 31 28 31 31 33 31 33 
Kötelező alapóraszám 22 22 22 22         27 27 26 26         
Szabadon tervezhető 
órakeret**** 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 
Maximális órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 
Nemzetiségi órakeret   3   3   3   3   3   3   3   3 

Maximális nemzetiségi 
órakeret (110/2012 Korm 
rend. 8.§ (5) bek.) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
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2022-2023 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Régi  
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. Új NAT Új NAT Régi 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
N K N K N K N H N H N H N H N H 

Magyar nyelv és 
irodalom                                 

magyar nyelv és irodalom 8 7 7 7 6 5 7 6 4,5 4 4,5 4 4 3 4 4 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)                                 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)   5   5   5   5   5   5   5   5 
Matematika                                 

matematika 4 4 5 4 4 4 5 4 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Történelem és 
állampolgári ismeretek                                 

történelem                 2 2 2 2 2 2 2 2 
állampolgári ismeretek                                 

hon- és népismeret*                     1           
Nemzetiségi népismeret   1   1   1   1   1   1   1   1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány és 
földrajz                                 

környezetismeret         1 1 1 1                 
természettudomány**                 2 2 2 2         

kémia                         1 1 1,5 1,5 
fizika                         2 2 1,5 1,5 

biológia                         1 1 1,5 1,5 
földrajz                         2 2 1,5 1,5 

Idegen nyelv                                 
első élő idegen nyelv 1   1   1   2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

második idegen nyelv   1   1   1                     
Művészetek*****                                 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dráma és színház*                         1       
mozgókép kultúra és 

média                                 
Technológia                                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
digitális kultúra         1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
egészségfejlesztés                                 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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közösségi nevelés 
(osztályfőnöki)                 1 1 1 1 1 1 1 1 

kötött célú órakeret                                 
Heti óraszám (helyi) 24 27 24 27 24 27 27 29 28 31 28 31 30 33 31 33 
Kötelező alapóraszám 22 22 22 22 22 22     27 27 26 26 28 28     
Szabadon tervezhető 
órakeret**** 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 
Maximális órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 
Nemzetiségi órakeret   3   3   3   3   3   3   3   3 

Maximális nemzetiségi 
órakeret (110/2012 Korm 
rend. 8.§ (5) bek.) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
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2023-2024 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. Új NAT Új NAT 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
N K N K N K N K N K N K N H N H 

Magyar nyelv és 
irodalom                                 

magyar nyelv és irodalom 8 7 7 7 6 5 6 5 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)                                 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)   5   5   5   5   5   5   5   5 
Matematika                                 

matematika 4 4 5 4 4 4 5 4 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Történelem és 
állampolgári ismeretek                                 

történelem                 2 2 2 2 2 2 2 2 
állampolgári ismeretek                             1 1 

hon- és népismeret*                     1           
Nemzetiségi népismeret   1   1   1   1   1   1   1   1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány és 
földrajz                                 

környezetismeret         1 1 1 1                 
természettudomány**                 2 2 2 2         

kémia                         1 1 2 2 
fizika                         2 2 1 1 

biológia                         1 1 2 2 
földrajz                         2 2 1 1 

Idegen nyelv                                 
első élő idegen nyelv 1   1   1   2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

második idegen nyelv   1   1   1                     
Művészetek*****                                 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dráma és színház*                         1       
mozgókép kultúra és 

média                                 
Technológia                                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
digitális kultúra         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
egészségfejlesztés                                 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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közösségi nevelés 
(osztályfőnöki)                 1 1 1 1 1 1 1 1 

kötött célú órakeret                                 
Heti óraszám (helyi) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
Kötelező alapóraszám 22 22 22 22 22 22 23 23 27 27 26 26 28 28 28 28 
Szabadon tervezhető 
órakeret**** 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
Maximális órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 
Nemzetiségi órakeret   3   3   3   3   3   3   3   3 

Maximális nemzetiségi 
órakeret (110/2012 Korm 
rend. 8.§ (5) bek.) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
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2024-2025 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. Új NAT 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
N K N K N K N K N K N K N K N H 

Magyar nyelv és 
irodalom                                 

magyar nyelv és irodalom 8 7 7 7 6 5 6 5 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)                                 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)   5   5   5   5   5   5   5   5 
Matematika                                 

matematika 4 4 5 4 4 4 5 4 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Történelem és 
állampolgári ismeretek                                 

történelem                 2 2 2 2 2 2 2 2 
állampolgári ismeretek                             1 1 

hon- és népismeret*                     1           
Nemzetiségi népismeret   1   1   1   1   1   1   1   1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány és 
földrajz                                 

környezetismeret         1 1 1 1                 
természettudomány**                 2 2 2 2         

kémia                         1 1 2 2 
fizika                         2 2 1 1 

biológia                         1 1 2 2 
földrajz                         2 2 1 1 

Idegen nyelv                                 
első élő idegen nyelv 1   1   1   2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

második idegen nyelv   1   1   1                     
Művészetek*****                                 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dráma és színház*                         1       
mozgókép kultúra és 

média                                 
Technológia                                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
digitális kultúra         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
egészségfejlesztés                                 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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közösségi nevelés 
(osztályfőnöki)                 1 1 1 1 1 1 1 1 

kötött célú órakeret                                 
Heti óraszám (helyi) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
Kötelező alapóraszám 22 22 22 22 22 22 23 23 27 27 26 26 28 28 28 28 
Szabadon tervezhető 
órakeret**** 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
Maximális órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 
Nemzetiségi órakeret   3   3   3   3   3   3   3   3 

Maximális nemzetiségi 
órakeret (110/2012 Korm 
rend. 8.§ (5) bek.) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
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Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/ 
Kétny. 

Új NAT/  
Kétny. 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
N K N K N K N K N K N K N K N K 

Magyar nyelv és 
irodalom                                 

magyar nyelv és irodalom 8 7 7 7 6 5 6 5 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)                                 
Nemzetiségi  nyelv 

(horvát)   5   5   5   5   5   5   5   5 
Matematika                                 

matematika 4 4 5 4 4 4 5 4 4,5 4 4,5 4 4 3 4 3 
Történelem és 
állampolgári ismeretek                                 

történelem                 2 2 2 2 2 2 2 2 
állampolgári ismeretek                             1 1 

hon- és népismeret*                     1           
Nemzetiségi népismeret   1   1   1   1   1   1   1   1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány és 
földrajz                                 

környezetismeret         1 1 1 1                 
természettudomány**                 2 2 2 2         

kémia                         1 1 2 2 
fizika                         2 2 1 1 

biológia                         1 1 2 2 
földrajz                         2 2 1 1 

Idegen nyelv                                 
első élő idegen nyelv 1   1   1   2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

második idegen nyelv   1   1   1                     
Művészetek*****                                 

ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

dráma és színház*                         1       
mozgókép kultúra és 

média                                 
Technológia                                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
digitális kultúra         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
egészségfejlesztés                                 
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testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
közösségi nevelés 

(osztályfőnöki)                 1 1 1 1 1 1 1 1 
kötött célú órakeret                                 

Heti óraszám (helyi) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 
Kötelező alapóraszám 22 22 22 22 22 22 23 23 27 27 26 26 28 28 28 28 
Szabadon tervezhető 
órakeret**** 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
Maximális órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 
Nemzetiségi órakeret   3   3   3   3   3   3   3   3 

Maximális nemzetiségi 
órakeret (110/2012 Korm 
rend. 8.§ (5) bek.) 24 27 24 27 24 27 25 28 28 31 28 31 30 33 30 33 

 




