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„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, 
akik megtalálják helyüket az életben, 

és szemüket a táguló horizontra függesztve 
szilárdan megállnak lábukon. 

Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb 
közintézménnyé, 

és minden tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi. 
 

Ahogy tanítunk, olyan lesz a holnapunk.” 
 

 

 

 

/ Szent-Györgyi Albert/ 
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghatározta a Nemzeti Alaptantervhez 

kapcsolódó kerettanterveket:  

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) és j) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes szolgáltatásokkal összefüggő igazgatási 

szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a 

következőket rendelem el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet hatálya – a fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed 

a) köznevelési intézményekre, iskolára 

b) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

alkalmazottakra, az óraadókra, 

2. A kerettantervek iskolai alkalmazására vonatkozó szabályok 

2. § (1) Az iskola az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Nat) alapján az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban 

meghatározott pedagógiai szakaszokra (a továbbiakban: pedagógiai szakaszok), iskolatípusra, 

továbbá az egyes sajátos köznevelési célok teljesítéséhez kiadott kerettanterveket 

alkalmazhatja az e rendelet 16. §-ban foglaltakra figyelemmel. 

(2) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettantervet is 

beépíthet a helyi tantervébe. Az iskolánk ezt választja. 

(3) Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és 

kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján. A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra 

meghatározott nevelési és fejlesztési feladatokat az iskola oly módon köteles beépíteni a helyi 

tantervébe, hogy az adott tanévben az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési 

feladatainak arányos elvégzését, továbbá az adott kétéves kerettantervi szakaszhoz 

meghatározott tartalmi követelmények arányos elsajátítását valósíthatja meg. 

(4) Az iskola a kerettantervben a tantárgyak két évfolyamos szakaszolása szerint 

meghatározott követelményeit és a fejlesztési feladatokat a helyi tantervében az egyes kétéves 

szakaszok között nem csoportosíthatja át. 
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(5) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során a tantárgyi kerettantervek tematikai 

egységeiben meghatározott óraszámokat legfeljebb 10%-kal csökkentheti. 

(6) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során az azonos pedagógiai szakaszra és azonos 

iskolatípusra kiadott tantárgyi kerettanterveket egymás között felcserélheti. A kerettantervek 

felcserélése akkor lehetséges, ha a felcserélésben érintett kerettantervek alapóraszáma 

megegyezik, vagy ha a magasabb éves óraszámra épülő kerettanterv többlet időkeretét az 

iskola a helyi tantervébe a szabadon felhasználható éves órakerete terhére építi be. 

3. A kerettantervek feladata, felépítése 

3. § (1) A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai 

szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és feladatokat. 

(2) A kerettanterv meghatározza 

a) a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, 

b) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban 

érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, 

c) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, 

d) a műveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát, 

e) az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és 

összhangjának biztosítását, 

f) a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, 

g) az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása 

céljából. 

(3) A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással támogatja a 

pedagógusok pedagógiai tervező tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a 

tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését. 

 

Intézményünk nevelőtestülete, az iskolaszék, a szülők, és tanulók véleményét 

kikérve készítette el saját pedagógiai programját és helyi tantervét. 

 

A programban megfogalmazottak végrehajtásának ellenőrzése folyamatos. 

Felülvizsgálata folyamatos. Következő felülvizsgálata 2018-ra van tervezve, 

amennyiben jogszabályváltozások előbbi időpontot nem írnak elő.  

 

Módosítását a tantestület minimum 33%-nak írásbeli kérelme alapján lehet 

kezdeményezni. 

Módosításához a tantestület minimum 2/3-os többsége szükséges. 

Módosítást bevezetni csak tanévkezdéskor lehet. 

 

A Pedagógiai Program elhelyezése: Az iskola tanári terme, könyvtára, irodája. 
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Nyilvánosságra hozatalának módja: Az iskola honlapján.
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P R E A M B U L U M 
Ezek vagyunk: 

Iskolánkban gyermekközpontú, nyugodt légkörű, családias hangulatú, a gyermekek képességeit 

figyelembe vevő nevelő-oktató munka folyik. 

Tevékenységünk során építünk a településen több évtizede meglévő gazdag népi hagyományokra, 

szokásokra. 

Gyermekeink nagy része tisztességes, munkaszerető, vallásos családban nevelkedik. 

Az iskola épülete szolid, de a feladatok elvégzését még éppen biztosító eszközökkel - folyamatos 

fejlesztés mellett - biztosíthatja a kor követelményeinek eleget tevő színvonalú nevelő-oktató munka 

feltételeit. 

A tantestületben beindult képzési és továbbképzési folyamat, az eddig szerzett sok-sok 

tapasztalattal, és a tanúsított elkötelezettséggel záloga lehet hitvallásunknak: 

 

Legyen az iskola a tudás, a tisztesség és vidámság háza, ahol 

minden a  gyerekekért történik! 

 

 A pedagógiai program benyújtója: Vandornyikné Sára Ilona igazgató 

 

1.  Az iskola hivatalos neve: Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

2.  Feladatellátási helye: 

Székhelye: 2193 Galgahévíz, Széchenyi utca 1. 

 

3.  A fenntartó költségvetési szerv megnevezése: Dunakeszi Tankerületi Központ 

                                    Székhelye:2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 

   Típusa: általános iskola 

4.  OM azonosító:032365   

 

5.  Alapfeladata: Köznevelési alapfeladatok 

o  Általános iskolai nevelés- oktatás (1-4 évfolyam) 

o  Általános iskolai  nevelés- oktatás (5-8 évfolyam) 

o  Általános iskolai napközi otthoni nevelés (3 napközis csoport) 

o Integráltan oktatható SNI tanulók oktatása (1-4 évfolyamon; 5-8 

évfolyamon)(enyhe értelmi fogyatékos; mozgásszervi és 

érzékszervi (látás) fogyatékos) 

 

Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyként felvehető maximális gyermek-

tanulólétszám:220 fő. 

Általános iskolai nevelés-oktatás: 8 évfolyam 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel  

 

Különleges pedagógiai célok megvalósítása: 

Speciális jellemzők 

- általános iskolai napközi otthoni nevelés 

- sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés  

- iskolai diáksport tevékenység és támogatás 

- fejlesztő felkészítés 

 

6.  A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

feladatellátási hely szerint 

pontos cím:2193 Galgahévíz, Széchenyi utca 1. 

helyrajzi szám: Galgahévíz 413 

hasznos alapterület: 1773 m2  

 

7.  Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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II.  A Z   I N T É Z M É N Y    H E L Y Z E T E 

 

1.Személyi feltételek 

 

1.1. Tanulóinkról 

 

Az iskola tanulói létszám 200 fő körül ingadozik. 

Jelenleg 5 alsó, 4 felső tagozatos osztály mellett 3 csoportban folyik napközis  

foglalkozás. 

 

Szakképzett nevelő irányításával, gyógy testnevelés biztosítunk heti 3 órában. 

A kori szintet meghaladó mennyiségű ismeretanyag megtanítása háttérbe 

szorította a nevelést, a tanulókkal való egyéni törődést, a jóízű beszélgetéseket. 

Iskolánkban is feladat, a helyes értékrend, egymás munkájának megbecsülése a 

szebb, emberibb magatartás kialakítására való törekvés, az erkölcsi értékek 

megtartása. 

 

1.2.Dolgozóinkról 

 

Pedagógusaink átlagosan több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 

Stabil összetételű tantestület szakos ellátottsága jó.  

 

Nevelői létszám adatok: Tanító és tanár 17 fő (2019/20-as tanévtől) 

Az iskolánkban 2 szakmai munkaközösség működik. 

 

Iskolatitkár:                                                 1fő                 

Pedagógiai asszisztens                          0,75 fő 

Munkánk feltételeit 4 fő (4 státusz) technikai dolgozó segíti: 

• karbantartó ,fűtő                     1 fő 

• takarító                                    3 fő 

 

2.  Tárgyi  feltételek  

 

Osztálytermek száma:   10 normál, 

                                        2 kisméretű tanterem,  

            melyből 2 szaktanterem (számítástechnika, nyelvi labor). 

Tornaterem                             (288 m2) 

Könyvtár                                  

Aszfaltozott sportpálya          1 ( 800 m2 ) 

 

Az intézmény rendelkezik az oktatáshoz feltétlenül szükséges audiovizuális, 

technikai és szemléltető eszközzel. 

15 gépből álló számítógépes tanterem működik internetes csatlakozással, és 16 

férőhelyes nyelvi labor áll tanulóink rendelkezésére.   
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  Az iskoláért létrehozott alapítvány nagymértékben hozzájárul a tárgyi 

feltételeink javításához.  

 

 

3. Az intézmény vezetési struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban: 

 

o Pályaválasztási 

o Gyermekvédelmi 

o Diákönkormányzati 

o Munka és tűzvédelmi felelős  

o Intézményi Tanács (2013.10.09.-étől 9 fővel) működik 
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NEVELÉSI PROGRAM 
 

I. AZ ISKOLA NEVELÉSI OKTATÁSI CÉLJAI 

 

1.PEDAGÓGIAI ALAPELVEK 

 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása- 

 

A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok 

mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alábbi pedagógiai alapelveket 

szeretnék érvényre juttatni. 

 

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon 

érezhetik magukat. 

 

Ennek érdekében: 

➢ A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk 

➢ A gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe 

➢ A tanulók egyéni képességeit figyelembe vesszük 

➢ Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére, tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban 

➢ Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

- tanuló és tanuló;   

- tanuló és nevelő; 

- szülő és nevelő; 

- nevelő és nevelő között. 

 

2. Iskolánk a tanulók teljes személyiségének fejlesztését tartja fontos 

feladatának. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges 

nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

 

Ennek érdekében: 

 

➢ A tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és 

számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető 

alapműveltséget nyújt, 

➢ Az iskolánk olyan ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók 

műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben, 

➢ Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

➢ Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, tudásnak, és a 

munkának becsülete legyen, 

➢ Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

➢ Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására, 
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➢ Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk, (ezen belül 

Galgahévíz néphagyományaival, néptáncával) és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti 

tiszteletet. 

 

3.  Iskolánk továbbra is, folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. 

Ennek érdekében: 

➢ Rendszeresen kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, családokkal, 

➢ Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők és a 

község polgárai, 

➢ Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a térségünkben található 

iskolákkal, településünk intézményeivel és támogatóinkkal, 

➢ Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk - eddigi hagyományaihoz 

híven - továbbra is képviseltesse magát a helyi rendezvényeken, 

 

4.  Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen az alábbi tulajdonságokat egyesíti magában: 

➢ Humánus 

➢ Erkölcsös 

➢ Fegyelmezett 

➢ Művelt 

➢ Kötelességtudó 

➢ Érdeklődő, nyitott 

➢ Kreatív, alkotó 

➢ Becsüli a szorgalmas tanulást, munkát, tudást 

➢ Képes a problémák érzékelésére és megoldására 

➢ Képes eligazodni a szűkebb és tágabb környezetében 

➢ Jó eredmények elérésére törekszik és öntevékenyen vesz részt a tanulásban 

➢ Ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását 

továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni 

➢ Képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja 

megfogalmazni szóban és írásban 

➢ Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

- nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket 

- a természet, a környezet értékeit 

- más népek értékeit, hagyományait 

- az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit 

➢ Ismeri és betartja az együttélést biztosító szabályokat 

➢ Viselkedése udvarias, beszéde kulturált. Szüleit, nevelőit, társait tiszteli, 

➢ Képes szeretetet adni és kapni 

➢ Megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket 

➢ Szellemileg és testileg egészséges és edzett 

➢ Megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 
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 Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy a lehető 

legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt 

személyiségjeggyel. 

2.  AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, 

FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI. 

 

 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a 

nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása 

határozza meg. 

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, 

fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés 

szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek 

képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, 

magatartásukat. 

 

1. Az élet tisztelete, védelme. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. 

3. Az önismeret a saját személyiség kibontakoztatásának igénye. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságra. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. 

7. A világ megismerésének igénye. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti 

kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

9. A hazánkban és hazánkon kívül élő kisebbségek és más népek nemzetek 

jogainak tiszteletben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az 

emberek egyenlőségének elismerése.  

 

Az iskolában folyó nevelő és oktatómunka feladata, hogy a felsorolt értékek, 

elsajátítását elősegítse. 

 

Az iskolánkban alkalmazott nevelési módszerek két nagy csoportra oszthatóak: 

 

1. Közvetlen módszerek, amelyek alkalmazása során a nevelő közvetlenül 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás a tanulói közösségen 

keresztül érvényesül. 
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Pedagógusaink által alkalmazott nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen 

(direkt)módszerek 

Közvetett (indirekt) 

módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó beidegző módszerek. 

- Követelés 

- Gyakoroltatás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- A tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése. 

- Közös célok kitűzése, 

elfogadtatása. 

- Hagyományok 

kialakítása. 

- Követelés, ellenőrzés, 

ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

- Elbeszélés 

- Tények és jelenségek 

bemutatása 

- Műalkotások 

bemutatása 

- A nevelő személyes 

példamutatása 

- A nevelő részvétele a 

tanulói közösség 

tevékenységében. 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták 

kiemelése a közösségi 

életből. 

3. Tudatosítás - Magyarázat, 

beszélgetés 

- A tanulók önálló, 

elemző munkája 

- Felvilágosítás a 

betartandó 

magatartási 

munkákról. 

- Vita. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását, azaz nevelő-oktató munkánkat akkor tartjuk 

sikeresnek ha, tanulóink többsége az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott minimális követelmények teljesítésén túl, az egyéni képességei 

alapján elvárható legjobb szinten felel meg. 
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3.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK. 

 

 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanuló 

személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen 

fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

3. A tanulók közösségi, társas kapcsolatokra felkészítő nevelése. 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, az 

együttműködési készség kialakítása. 

4. A tanulók érzelmi nevelése. 

Feladat: Az élő, élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A 

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladat: Az alapvető állampolgári kötelességek és jogok megismertetése. 

Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi 

közéletben való részvételre. 

8. A tanulók munkára nevelése. 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A 

tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló 

tevékenységek gyakoroltatása. 

9. A tanulók testi nevelése. 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Az egészséges edzett személyiség kialakítása. Az egészséges 

életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása és az ilyen irányú 

igény kialakítása. 
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4.  A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK. 

 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladat: A tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó 

közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos tervszerű nevelői 

fejlesztése. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőnek alkalmazkodnia kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladat: A közösségben ki kell alakítani, hogy nevelői segítséggel közösen 

tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél elérése érdekében tevékenykedni és a 

munkát értékelni. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladat: Az irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése. A tanulói 

közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a 

közösség tagjai a tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez, szükséges formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek. 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi 

viselkedési normák, forma keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 

 

5.  SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG. 

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 

➢ Az egyéni képességekhez tanórai tanulás megszervezése 

➢ A felzárkóztató órák 

➢ A napközi otthon 

➢ A diákétkeztetés, étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek 

➢ Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

➢ A nevelők tanulókat segítő személyes kapcsolatai 

➢ A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése 

➢ Családlátogatások 

➢ Továbbtanulás irányítása, segítése 

➢ Az iskola gyermek - és ifjúságvédelmi felelősének tevékenysége, aki a 

polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal szoros kapcsolatot tart 

➢ A tankönyvvásárláshoz nyújtott differenciált támogatások 
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6. A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI. 

 

 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják: 

➢ Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, havi 

rendszerességgel a tanulóifjúság előtti hirdetésen 

➢ A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

ülésén, és a faliújságon keresztül 

➢ Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon 

 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül) 

tájékoztatják. 

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelővel, a nevelőtestülettel, vagy az iskolaszékkel 

(Intézményi Tanáccsal). 

4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

➢ Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer összevont 

szülőértekezleten, 

➢ Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein, 

➢ A havonta megjelenő faluújságon keresztül. 

 

5. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

➢ Családlátogatás 

➢ Szülői értekezlet 

➢ Fogadó óra 

➢ Nyílt tanítási nap 

➢ Írásbeli tájékoztató 

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási nap időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg. A szülők kérdéseiket, véleményüket, 

javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, illetve választott képviselőik útján 

közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az Intézményi 

Tanáccsal (iskolaszékkel). 
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7.  BIZONYOS ÉLETKORI SZAKASZBAN LÉVŐ TANULÓKRA 

VONATKOZÓ CÉLOK 

(speciális tanulócsoportokra vonatkozóan) 

 

 

Klienscsoportok: 

 

            a./ elsőosztályosok 

            b./ ötödik osztályosok 

            c./ nyolcadik osztályosok 

            d./ hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek 

            e./ napközi résztvevői 

   f./ integráltan oktatott SNI tanulók 

 

Az egyes csoportokhoz rendelt részcélok: 

 

a./ Biztosítani szükséges új tanulóink és azok szülei iskolával való  

     megismerkedését, beilleszkedését, az iskolához való ragaszkodást. Ezt 

szolgálja  

     az óvodával való rendszeres kapcsolattartás, az alsós munkaközösség által 

szervezett programok (diákoknak és szülőknek).  

 

b./ A felső tagozat  követelmény rendszerének, ”újszerűségének” elsajátítása. Az  

     osztályfőnök, szaktanár szerepének megismerése, velük való kontaktus   

     kialakítása. 

 

c./ Komoly, megfontolt döntéshozatalhoz segíteni a tanulót és szüleit a megfelelő  

     pályaválasztás érdekében. 

 

d./ Tanulókkal olyan kapcsolat kialakítása, hogy gondjaikkal, problémáikkal  

      merjenek  osztályfőnökükhöz, mentorukhoz, tanáraikhoz és társaikhoz  

      őszintén fordulni, ha segítségre van szükségük.  

 

e./ Alakuljon ki a becsületes, naprakész, képesség szerint végzett munka  

     öröme. Szolgáljon alapjául az önálló tanulás kialakulásának, a helyes és  

     eredményes tanulási módszerek elsajátításának. Éljenek igazi  

     felszabadult, boldog, egymáson segíteni akaró és tudó közösségként. 

 

f./  A tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

     A pozitív énkép és önértékelés kialakítása SNI tanulóinknál is. 

     A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

 
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 

formában folyik. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük 

meg. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását az intézményben  gyógypedagógus végzi,(egyéni fejlesztési 

terv szerint) részükre külön rendelt tankönyvek és tanulási segédletek alkalmazásával. 
  

8. A CÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI 

MECHANIZMUSA 

 

Kik szembesítik az 

eredményt a céllal 

Milyen módszerrel Milyen 

időszakokban 

III/1.Közvetítendő    

        értékek 

    Iskolavezetés 

 

iskolai teljesítmények 

értékelése 

 

ötévente 

 

III/2.Konkrét célok 

a./ osztályfőnökök 

    szaktanárok 

    diákönkormányzat 

műsoros előadások 

tanulmányi versenyek 

pályázatokon való 

részvételek megfigyelések 

tesztek 

diák önkormányzati 

munkában való részvétel 

folyamatosan 

ill. félév és tanév vége 

4.ill.8.osztály vége 

diáktanács: havonta 

diákparlament: évente 

b./ tantestület megfigyelés, 

információ kérés, 

iskolai értékelés, 

teszt 

folyamatos 

8. osztály vége 

4. osztály vége 

c./ tantestület felzárkóztató programok, 

tehetséggondozó programok 

alkalmazása, dicséret 

értékelés-jutalmazás, 

elbeszélgetés 

folyamatos 

októbertől-április 

végéig 

d./ tantestület eredményvizsgálat, 

felmérés, írásos teszt, 

középiskolák visszajelzése 

alapján 

évente elemző 

tantestületi értekezlet, 

1 nevelési értekezlet, 

munkaközösségi fogl. 

e./ könyvtáros és 

szaktanárok, valamint 

osztályfőnökök 

könyvajánlás, könyvtári 

óra, kiselőadások tartása, 

könyvtári vetélkedő, 

rendhagyó tantárgyi órák,  

Ezek iskolavezetés általi 

figyelemmel kisérése. 

Évente osztályonként 

legalább 2 alkalom, 

egyénileg való 

könyvtárlátogatás  

- rendszeresen - 

f. /informatikus szaktanár, 

   iskolavezetés 

 

felmérések, 

tesztek,      

 versenyek eredményei 

folyamatos  

a tanítási év folyamán 

h./ iskolavezetés 

tantestület, 

szülők, 

társadalmi környezet 

Kiállítások szervezése, 

ehhez anyaggyűjtés, 

népi játékok 

tanulása, előadása szülők 

előtt, Galgahévízről 

megjelent honismeret 

aktualitásnak 

megfelelően /kiállítás/ 

ünnepséghez kötődve, 

folyamatos 

osztályfőnöki órákon 
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tanulmányozása, 

feldolgozása, helytörténeti 

pályamunka készítése 

i./ tanulóközösség 

diáktanács 

munkaközösségek 

iskolavezetés 

beszélgetés, meggyőzés, 

dramatikus játék, 

életképek feldolgozása, 

példamutatás, 

színházlátogatás, műsoros 

estek szervezése, ezen való  

részvétel majd elemzés, 

osztály és iskolai 

kirándulások, majd 

értékelés 

folyamatos 

minden tanítási nap, 

minden esemény után 

ill. annak kapcsán 

j./ osztályfőnökök 

   iskolavezetés 

meggyőzés, példamutatás, 

munkavégzés, irodalom, 

Föld napja, Madarak és Fák 

napja, udvar ápolása, 

pályázatok, 

környezetvédelmi 

vetélkedők. 

Folyamatosan, udvar, 

környezet tisztán 

tartása, 

évente 1 alkalom 

környezetvédelmi 

vetélkedővel 

egybekötve (5. osztály), 

k./ szülő-iskolával 

iskola-családdal 

gyermekvédelmi felelős 

családlátogatás, 

egyéni elbeszélgetés, 

fogadóóra, szülői értekezlet 

folyamatos, ill. 

szükség szerint 

 

l./ tanulók-szülők 

    iskolával szemben 

kérdőív, folyamatos 

információ, középiskola 

visszajelzése, 

volt tanulóink ragaszkodása 

Folyamatos 
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9. RÉSZCÉLOK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSI, ELLENŐRZÉSI 

MECHANIZMUSA 

         (bizonyos életkori szakaszban lévő tanulókra vonatkozóan) 

 

 

 

Kik szembesítik az 

eredményt a céllal 

Milyen módszerrel Milyen időpontban 

a./ tanuló-szülő 

     iskolával 

SZM vezetőség, 

Intézményi Tanács 

beszélgetés, 

véleménycsere, 

írásos felmérés 

Folyamatos 

iskola bemutató 

értekezlet /február/ 

b./ osztályfőnök 

     szaktanár 

beszélgetés, 

magatartás-szorgalom, 

értékelés, 

munkaértekezlet 

 

folyamatos, 

havonta 

aktualitásnak 

megfelelően 

c./ osztályfőnök 

    szaktanár 

folyamatos pályairányítás 

az osztályfőnöki órákon, 

iskolalátogatás (nyílt 

napon részvétel) volt 

tanítványok meghívása 

osztályfőnöki órára, 

pályaválasztási szülői 

értekezlet 

folyamatos 

8. osztály első félév 

 

 

 

 

november, ill. január 

d./ osztályfőnök 

    alsós-felsős  mk. 

    iskolavezetés 

    ifjúságvédelmi felelős 

    SZM vezetés 

    Intézményi Tanács 

egyéni beszélgetés, 

családlátogatás, 

segítségnyújtás 

formáinak megkeresése 

folyamatos ill. 

szükség szerint 

e./ napközis nevelők, 

    szaktanárok 

hospitálás, 

kapcsolattartás, 

klubdélutánok, 

tanulópárok 

folyamatos 

  f./ gyógypedagógus, 

osztályfőnök, szaktanár, 

intézményvezető, h 

beszélgetés, 

véleménycsere, 

értekezletek 

folyamatos 
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10.  A CÉLKITŰZÉSEK SIKERESSÉGÉNEK KRITÉRIUMAI 

 

A célokban meghatározottakat akkor tekintjük teljesítettnek, ha munkánk 

eredményeként az alábbiakban megjelölt százalékokat teljesítjük. 

 

 

1./Az intézmény egész esetére: 

 

     A település, a szülők, tanulók legyenek megelégedve (legalább a közösség 80 

%-a) az iskola nevelő-oktató munkájával. A fenntartó legyen biztos abban, hogy 

az intézmény illetve annak vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

törvényesség betartásával jól gazdálkodik és sikeres pedagógiai tevékenységet 

végez. 

 

2./Konkrét célok esetén: 

 

90 % viselkedjen kulturált magyar emberhez méltóan, 

100 % tisztálkodjon rendesen 

100 % ne fogyasszon egészségkárosító szereket, 

15 % versenyszerűen, 75 % rendszeresen sportoljon 

 

• A tanulók 60 %-a ismerje és tudja reálisan megítélni képességeit, teljesítmény- 

     szintjét. Lehetőség szerint mindenki vegyen részt az iskolai közösségi   

     életben. 70 %-uk konkrét  munkával,20 % szervező tevékenységfel.15-20 %  

    kritikus őszinte véleményt nyilvánítson a tantestület felé. 

• A tanulók 70 %-a érezze az érzelem, lelki értékek fontosságát. Sajátítsa el, 

hogy minden ember képes önmaga pozitív megváltoztatására. 

• A tanulóknak legyen természetes, hogy az emberek különbözőek, mindenki 

lehet másban, illetve valamiben tehetséges. A testi vagy szellemi 

fogyatékosság, származás legyen számukra természetes dolog, ez ne legyen 

konfliktus forrása. Integrált SNI tanulók teljes elfogadása. 

• A tanulmányi munka: a tanulók 80 %-a képességeinek megfelelően 

rendszeresen készüljön fel a tanítási órákra, 95 %-uk készítse el írásbeli házi 

feladatait. 

• A tanulók 90 %-a használja az iskolai könyvtárat. A tanulók 70 %-ának 

írásbeli és szóbeli megnyilatkozása igényes nyelvhasználatot tükrözzön. 

• A végzős tanulók rendelkezzenek számítástechnikai alpismeretekkel.80 %-uk 

legyen tisztában az információhordozók fajtáival, és azok használatával. 

Növekedjen az Internetet használók száma.  

• A végzős tanulók 100 %-a rendelkezzen  idegen nyelvi ismeretekkel 

• Tanulóink ismerjék nemzeti ünnepeinket, az ünnepségeken viselkedjenek 

tisztességesen. Nemzeti jelképeinket, a Himnuszt, a Szózatot, iskolai 

ünnepségeken  énekeljék.  

• Szeressék szűkebb lakóhelyüket, alakuljon ki a községhez való ragaszkodásuk, 

akarjanak a lakóhelyért tenni. 
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• A tanulók 100 %-a kerülje a trágár beszédet, társaival, felnőttekkel szemben 

legyen udvarias, az élet minden területén tudjon illedelmesen viselkedni. 

• A tanulók 100 %-a kulturált módon használja az illemhelyeket. 100 %-a őrizze 

meg az iskola épületében és udvarán a tisztaságot, 100 %-uk védje, óvja  a  

lakóhely környezetét, természeti értékeit. Tanulóink évente 2 alkalommal 

gyűjtsenek hulladékot. 70 %-uk legyen képes szűkebb környezete érdekében 

tevékenykedni: (virágápolás,dekorálás,szervezési feladatok). 

• A tanulók  tiszteljék családtagjaikat, segítsék  az otthoni munkát. Ismerjék és 

tiszteljék (szülei által is) a fizikai és szellemi munkát, becsüljék a munkát 

végző embert,és a munka eredményét. 

• A tanulók úgy hagyják el az iskolát, hogy az itt megtanult értékekre, 

viselkedés és életmódmintákra legyenek büszkék,azt tartsák meg              

     

3./ Részcélok sikerességi kritériumai: 

 

 

• Az első osztályosok 100 %-a illeszkedjen be az iskola életébe. 

• A felsőbe kerülő tanulók lehetőség szerint tartsák meg az alsó tagozatban 

szerzett osztályzatukat, 100 %-ban alkalmazkodjanak a felsős rendszerhez. 

• Minden végzős tanulónk tanuljon tovább. Középiskolában az első félévi 

átlaguk közelítse az általános iskolai eredményt. 

• Hátrányos helyzetű tanulóink kapjanak hathatós, eredményt mutató 

segítséget. 

• A csoportokból való lemorzsolódás ne haladja meg a 5 %-ot. A tanulók 90 %-a 

érjen el képességének megfelelő eredményt. 
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II. AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI ÉLET SZERVEZÉSE, SZERVEZETEI 

 

 

Tanórán: Osztálykeretben vagy csoportbontásban folyik az oktatás. 

                 A csoportok egy, vagy több osztály bontásával szervezhetők.  

      Az erkölcstan és hittanórák több évfolyamból is szervezhetők. 

       Fejlesztendő területek alapján tanulók együtt fejleszthetők. 

 

A tanórán kívüli nevelés-oktatás formái: 

 

• sportkörök, sportszakkörök 

• néptánc, moderntánc 

• különböző tantárgyi, és művészeti szakkörök 

• középiskolai előkészítők (magyar, matematika….) 

• felzárkóztató foglalkozások 

 

   Szervezésüknél figyelembe vesszük a tanulók igényeit és az iskola anyagi 

lehetőségeit. A foglalkozások térítésmentesek. 

 

Hitoktatás: Hittan csoportok a vallási felekezetek igénye szerint szerveződnek. 

Hitoktatási órák órarendben építetten zajlanak.2013/14-es tanévtől a hitoktatást 

nem igénylők kötelező erkölcstan órán vesznek részt. Bevezetése első és 

ötödik évfolyamon felmenő rendszerben történt. 

 

    Iskolánkban a tanulók, tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére 

Diákönkormányzatot hoztak létre. A Diáktanács gyakorolja egyetértési, 

döntési, véleményezési, javaslattevő jogköreit. 

 

Diákönkormányzat által szervezett programok: 

 

• Mikulás est 

• Karácsony megünneplése 

• karnevál 

• fordított nap (diák önkormányzati nap), gyermeknap 

• hulladékgyűjtés 

• nyári táborok 

      A DÖNK bevételeiből segíti a versenyeken győztes, illetve tehetséges tanulók 

jutalmazását (könyvjutalom, stb.), hozzájárul a táboroztatás költségeihez. 

 

       Iskolánkban a felnőttek számára a következő szerveződési formák 

működnek: 

• munkaközösségek: Pedagógusok szakmai közössége (alsós, osztályfőnöki) 

• Szülői Munkaközösség 

• Iskolaszék  – Intézményi Tanács 

• Közalkalmazotti Tanács. 

Fenti közösségek működését, jogosultságait az iskolai SZMSZ szabályozza. 
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III.  ISKOLAI HAGYOMÁNYOK,  KIEMELT  TERÜLETEK 

 

Az iskola kialakult hagyományai, programjai megoldást keresnek a 

községben felnövő gyerekek nevelésében felmerülő problémákra. 

A tanulók által elért eredmények azt mutatják, hogy az indulási és környezeti 

hátrányokból adódó problémák az oktatás-nevelés folyamatában nagy 

százalékban javulnak. 

 

A tanítási időn kívül szervezett programok (a tehetséggondozástól a 

felzárkóztatásig) szorosan kapcsolódnak a tanórákon folyó oktató-nevelő 

munkához. Ezek különböző differenciált képességfejlesztő, valamint  

tantárgyakhoz kötődő szakkörökként (tantárgyi, zene, sport, …) működnek. 

A tanítási időn kívüli programok másik csoportja a környezetvédelemmel, 

hazánk és a szűkebb lakóhely megismerésével, a tanulók látókörének 

szélesítésével kulturális és esztétikai nevelésével foglalkozik (rajz-művészeti 

szakkör, túrák, múzeum és színházlátogatások). 

Ősszel kerül sor a hagyományos egészségnap szervezésére, ahol az 

egészséges táplálkozástól, sporttól a drogig szerezhetnek újabb ismeretet 

tanulóink. 

A karácsonyra, gyermeknapra, falunapra, játékos vetélkedőkkel, 

bemutatókkal, ajándékkészítéssel, műsorral vehetnek rész a gyerekek, szülők, 

pedagógusok. 

A farsangi szezonban szervezett bálon ötletgazdag műsoros jelmez 

bemutatón szórakozhatnak tanulóink. 

Jelentős esemény a március végi „RÁKÓCZI NAP”. A vetélkedőt komoly 

felkészülés előzi meg. 

Az iskolai diákönkormányzat aktívan bekapcsolódik a különböző 

programok előkészítésébe. 

Májusban a MADARAK ÉS FÁK NAPJÁT és GYERMEK NAPOT 

szerveznek. 

Lehetőségeink, és az igények szerint táborokat szervezünk tanulóink 

számára. 

Gyermekeinknek fontos szerep jut a falu hagyományainak őrzésében. 

Rendszeresen látogatják azokat a családokat, ahol valamilyen 

hagyományos tevékenység folyik. 

Iskolánkban néptánc oktatás történik, ennek keretében néprajzi 

ismereteket is szereznek tanulóink. 

A környező községek bevonásával közös programokat, vetélkedőt 

szervezünk,( sport, zene, környezetvédelem, természetjárás, névadó napok ). 

A falunap rendezvényeinek lebonyolításához segítséget adunk. 

Testvérvárosainkkal a kialakult kapcsolatokat ápoljuk. 
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IV.  É R T É K E L É S I    R E N D S Z E R  

 

 
     Iskolánk az 5 fokozatú érdemjegyeket alkalmazza a tanulók teljesítményének 

értékelésére a második évfolyamtól. Az első évfolyam értékelése szövegesen történik. 

Szülő kérésére az évfolyamot a gyermek megismételheti. 

 

A tantervi követelményeket teljesíteni nem tudó tanulók első osztály év végén 

bizonyítvány helyett iskolalátogatási igazolást kapnak,(ha az első osztályt 6 illetve 7 

évesen kezdték meg) így sikertelenségüknek nem marad nyoma. 

 

       A nevelőtestület az értékelés rendszerességét alapelvként ismeri el, ezért 

valamennyi tantárgyból havonta legalább egy érdemjegyet adunk. A szóbeli és írásbeli 

számonkérés arányosságára ügyelünk. Félévente tantárgyanként min.5 érdemjegye kell 

hogy legyen  a tanulónak. 

A kritikus teljesítményt nyújtó tanulók szüleit tájékoztató füzeten keresztül írásban 

értesítjük. A tanulók félévi és év végi osztályzataikat a nevelőtestület osztályozó 

értekezleten tekinti át. 

 

       Egyes tantárgyakból kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy szaktárgyi versenyeken 

jól szereplő tanulók szaktanári, ill. osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

Igazgatói dicséretet körzeti, vagy megyei szaktantárgyi versenyeken első, második, vagy 

harmadik helyezést elért tanulók kapnak. 

Ezek - a kiemelkedő eredményeket produkáló - tanulók az iskolaközösség előtt is 

dicséretben részesülnek. 

 

        Évente két alkalommal (november és április hónapban) írásban tájékoztatjuk a 

szülőt, ha gyermeke valamilyen tantárgyból bukásra áll. 

 

        A magatartás és szorgalom jeggyel történő értékelésére havonta egy alkalommal 

kerül sor. Ezt egyik hónapban az osztályban tanító nevelők döntik el, a másik hónapban 

az osztályközösség bevonásával végzi az osztályfőnök. Első évfolyamon szöveges 

értékelés történik.  

 

        A versenyek (sport, tanulmányi, művészeti…) helyezettjei szaktanári, osztályfőnöki, 

és igazgatói dicséretben részesülhetnek. 

 

A tanulók írásos munkájának ellenőrzése: 

 

• félévente 1 alkalommal a füzet ellenőrzésére, és annak értékelésére kerül sor, 

• témazáró dolgozat (ennek részletes elemzése a szaktanár számára kötelező, megírás 

után 1 héten belül értékelni kell) 

 

       Az osztályfőnökök évente 2 alkalommal részletesen kötelesek beszámolni szülői 

értekezleten az osztály tanulmányi munkájáról, neveltségi helyzetéről. 

       Félévi szülői értekezlet első részében (az összevont szülői értekezleten) az 

iskolavezetés ad számot az iskola eredményeiről, gondjairól. 

A tanulók értékelésének rendszere: 

 

A tanulók értékelésének alapja: a KERETTANTERV és a helyi tanterv 

követelményrendszere. 
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Témazáró dolgozatok értékelése: 

                                                      0 -   29 %:      1 

                                                    30 -   49 %:      2 

                                                    50 -   74 %:      3 

                                                    75 -   89 %:      4 

                                                    90 - 100 %:      5 

 

A szülők gyermekük témazáró dolgozatát fogadóórákon megtekinthetik. 

 

Szóbeli feleletek értékelése: 

• Jeles (5) : Ha a tantervi követelményeknek eleget tesz. Ismeri, tudja, érti a 

tananyagot és azt alkalmazni is képes. Lényegre mutatóan definiál, a szabályt saját 

szavaival is vissza tudja adni. A tananyagot feleletnél összefüggően, önállóan 

ismerteti. 

• Jó (4) : Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan .kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. apró bizonytalanságai vannak, kisebb előadási hibákat vét, definíciói 

bemagoltak. 

• Közepes (3) : Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány  hibával tesz 

eleget, felelete nem összefüggő. Többször nevelői segítségre szorul. Kevésbé tud 

önállóan dolgozni, szóbeli feladatát csak segítséggel képes megoldani (tanári 

kérdésekre válaszol). 

• Elégséges (2) : Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak 

eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

Egyszavas válaszokat ad , a fogalmakat és az összefüggéseket nem érti, és nem tudja 

alkalmazni. Önálló feladatmegoldásra képtelen (akar, de nem tud). 

• Elégtelen (1) : Ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni, a minimumot sem tudja. 

 

A tanulói értékelés fajtái: 

 

Nyomon követő méréssel: Egy adott osztály önmagához viszonyított teljesítményének 

nyomon követése, a fejlődés minőségének és ütemének regisztrálása. 

 

Diagnosztikus és formatív értékelés: Alapkészségek mélységének megismerése, a 

következő időszak fejlesztési tennivalóinak megtervezése. 

 

Summatív értékelések: A 4. és a 8.évfolyam végén. 

 

8.évfolyamon: Az általános iskolai tananyag elsajátítási szintjének megállapítása, 

konzekvenciák levonása. 

 

 

A pedagógusok értékelésének fajtái: 

 

Alkalmi értékelések: Program, tantervkészítés, ünnepélyek, rendezvények szervezése stb. 

alkalmával. 

 

Időszakos értékelések: Tematikus óralátogatások alapján. 
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Átfogó értékelések: Az igazgató  és igazgató helyettes értékelése az iskolai munka 

egészéről a félévi és az év végi értekezleten. 

V. EGYSÉGES NEVELÉSI ELJÁRÁSOK 

 

    A nevelők minden tanítási napon a tanítási óra előtt 20 perccel, az ügyeletesek 

30 perccel korábban jelenjenek meg az iskolában. 

A tanítási órák előtt a nevelők az osztály előtt várják a tanulókat. 

Az ügyeletes nevelők igyekezzenek kicsengetéskor elsőnek érkezni az udvarra, ill. 

a folyosóra, és ott maradnak az osztályok bevonulásáig. 

 

A nevelők a szemléltetőeszközöket úgy készítsék elő, hogy tanuló ne lépjen be 

felügyelet nélkül a tanári szobába. 

 

Követeljük meg az órán a fegyelmezett magatartást, helyes testtartást, 

jelentkezés utáni beszédet. Az órát tartó nevelők kötelesek a hiányzókat a  

KRÉTA naplóban jelölni. 

 

A tanuló minden érdemjegyét a szaktanárok beírják a KRÉTA értékelő oldalára. 

 

A magatartás és szorgalom értékelését 2 havonta a nevelőtestület, ill. az 

osztályközösség beszélje meg. 

Alsó tagozaton havonta az osztályközösség bevonásával beszéljék meg. 

 

IX. XI.I.III.V.VI. hónapokban a nevelőtestület 

X. XII. II. IV. hónapban az osztályközösség 

 

Erről a KRÉTÁN keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

Minden óra után a nevelő ellenőrzi a terem tisztaságát.  

A tanítás befejezése után a nevelők ellenőrzésével a hetesek kötelesek a 

tantermeket rendben, tisztán hagyni. 

 

 

A jutalmazást és büntetést a nevelőtestület által elfogadott értékelési rendszer 

szerint kell alkalmazni. 

Fegyelmi, magatartási vétségekért, kiemelkedő közösségi munkáért az 

osztályfőnök feladata a büntetés, ill. jutalmazás. 

Szaktanári figyelmeztetést, dicséretet csak a szaktárggyal kapcsolatos 

hiányosságokért, ill. jó munkavégzésért adjuk. 

 

Tanításon kívüli foglalkozásokat, rendezvényeket csak nevelői felügyelettel lehet 

tartani. 

Magatartási napló, szükség szerint vezethető az osztályokban. 
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1.Jutalmazás fokozatai 

 

Szaktanári dicséret :  

• Tananyagon kívüli feladatok vállalásáért, színvonalas 

teljesítésekért. 

• Körzeti versenyen 1-3. helyezésért. 

• Iskolai tanulmányi versenyen való részvételért. 

Osztályfőnöki dicséret: 

• Három szaktanári dicséret esetén 

• Közösségi munka végzéséért (szervezés, ünnepség, 

karneváli tánc) 

• Iskolai tanulmányi verseny 1-3. helyezettjei. 

Igazgatói dicséret: 

• Városi tanulmányi verseny 1-6. helyezettjei. 

• Három osztályfőnöki dicséret esetén. 

• Megyei sportversenyen 1-3. helyezés. 

• Megyei tanulmányi versenyen való részvétel. 

• Kiemelkedő közösségi munka. 

• Kitűnő tanulmányi munka. 

Nevelőtestületi dicséret: 

• Megyei tanulmányi verseny helyezettjei. 

• Országos versenyen való részvétel. 

 

2. Büntetés fokozatai: 

 

Szaktanári figyelmeztetés: 

• Rendszeresen nem készít házi feladatot. 

• Felszerelése rendszeresen hiányzik. 

• Indokolatlan hiányzás csapatversenyről. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés: 

• Három szaktanári figyelmeztetés. 

• Az órai munka sorozatos zavarása. 

• A lakóhelyről beérkezett panasz (mérlegelés után). 

Igazgatói figyelmeztetés: 

• Három osztályfőnöki figyelmeztetés után. 

• A házirend többszöri súlyos megsértése. 

• Rendkívüli durva esetek (lopás, rongálás stb.) 

Nevelőtestületi
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3. Magatartás értékelése 

 

 

 

 

Példás:  

• A közösségben jó munkával, magaviseletével, kezdeményezésével tűnik 

ki. A házirendet betartja, feladatait pontosan elvégzi, kötelességtudó, 

tanáraival szemben tisztelettudó. Viselkedése társaival és a 

felnőttekkel szemben kulturált. Öltözködése, hajviselete a 

követelményeknek megfelelő. A tanítási órákon fegyelmezett. 

 

Jó: 

• A házirendet betartja, fegyelmezett, viselkedése általában jó. 

Kötelességtudó, de többletmunkát nem szívesen vállal. Tanáraival 

szemben tisztelettudó, társaival is megfelelő a hangneme. Öltözködése, 

hajviselete a követelményeknek megfelelő. Órákon figyel. 

 

Váltózó: 

• A házirendet gyakran megszegi. Tudatosan nem árt a közösségnek, de 

nem megbízható. Tetteit meggondolatlanság jellemzi, hibáit másra 

igyekszik hárítani. Kötelességeit pontatlanul teljesíti. Nevelőivel 

szemben időnként udvariatlan, gyakran vét a kulturált magatartás 

szabályai ellen. Az órákat több esetben zavarja, a játékokban olykor 

durva. Öltözködése, testkultúrája, beszéde gyakran kifogásolható. 

Igyekezetet mutat a hibák kijavításába. Felelőtlen magatartásával 

kárt okoz tanulótársa, vagy az iskola vagyontárgyában.  Igazolatlan 

órája van. Esetenként elkésik. Osztályfőnöki elmarasztalás esetén egy 

jeggyel kapjon rosszabbat magatartásból a tárgy hónapban. Igazgatói 

dicséret esetén példás havi magatartást adunk. 

 

Rossz: 

• A házirendet sorozatosan megszegi, a bírálatot nem fogadja el, 

cinikus, alattomos. Nevelőivel, társaival nyíltan szembeszáll, a 

közösség érdekeit figyelmen kívül hagyja. A pozitív 

kezdeményezéseket akadályozza. A felnőttekkel szemben tiszteletlen. 

Felelősségérzete nincs. Gyakran elkésik, igazolatlan napja van. 

Öltözködése, hajviselete nem megfelelő. Tetteiért nem vállalja a 

felelősséget.  A negatív, sértő kezdeményezéseket támogatja, társait is 

erre buzdítja. Szándékosan kárt okoz tanulótársainak, vagy 

iskolájának. 
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4. Szorgalom értékelése 

 

Példás: 

• Képességeinek megfelelően mindig a maximális teljesítményre 

törekszik. 

•  Kötelességtudása példamutató.  

• A tananyagból rendszeresen felkészül, az órákon aktív.  

• Érdeklődést mutat a kötelező tananyagon kívül is.  

• Korábbi tanulmányi eredményét megtartja, vagy javítja. 

• Felszerelése, írásbeli munkája mindig rendes.  

• Iskolai eszközeit nem felejti otthon, házi feladatát elkészíti. 

Jó: 

• Iskolai és otthoni munkáját, feladatait teljesíti, de különösebb 

érdeklődést nem mutat. 

•  Képességeinek megfelelően tanul, az órákra felkészül. 

Többletmunkát nem vállal.  

• Felszerelése, írásbeli munkája általában, rendes.  

• Házi feladatait elkészíti, iskolai eszközeit nem felejti otthon.  

• Tanulmányi eredményét megtartja. Órákon figyel, de nem eléggé 

aktív. 

Változó: 

• Munkája nem egyenletes, így teljesítménye elmarad képességei 

mögött. 

•  Kötelességét gyakran elmulasztja, vagy csak figyelmeztetésre 

teljesít.  

• Nincs kitartás benne a hibák kijavítására, a hiányok pótlására. 

• Sokszor otthon felejti felszereléseit, házi feladatait gyakran nem 

készíti el. 

•  Írásbeli munkája, rendszeretete kifogásolható. 

•  Órákon nem figyel, ritkán jelentkezik, zavarja társait a munkában.  

• Tanulmányi eredménye esetenként visszaesést mutat. 

Hanyag: 

• Teljesítménye képességein aluli.  

• Munkájában, tanulásban teljes érdektelenség, közöny mutatkozik. 

•  Órákon közömbös, passzív.  

• Tanszereit hanyagul kezeli, írásbeli munkája elfogadhatatlan.  

• Házi feladatát nem készíti el.  

• Tanulmányi eredményében visszaesés tapasztalható.  

• Kötelességérzete, felelősségérzete sem magával, sem a közösséggel 

szemben nincs. 

•  Hibái javítására nem mutat hajlandóságot. 

•  Ha valamelyik tantárgyból félévkor, illetve év végén elégtelen 

osztályzatot kap. 

 

Osztályfőnöki dicséret esetén a tárgy hónapban egy jeggyel jobbat kap 

szorgalomból. 
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VI. AZ ISKOLA MAGASABB OSZTÁLYÁBA LÉPÉSÉNEK FELTÉTELE 

 
1.Az első évfolyamba lépés feltételei: 

    Az iskola első évfolyamába valamennyi gyereket fogadunk, aki rendelkezik az 

iskolaérettség ismérveivel, és körzetbe tartozik. Ha a létszám megengedi más 

településről felvételre jelentkező tanulót is felveszünk. 

     A beiskolázáshoz határozat szükséges az iskola érettségről. 

A leendő első osztályos tanítók óvodai szülői értekezleten vesznek részt, hospitálást 

végeznek az óvoda nagy csoportjában. 

 

2.Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

     A továbbhaladáshoz szükséges teljesítmény értékelése a tanítók és a szaktanárok 

feladata. Magasabb évfolyamba léphet az a tanuló, aki elsajátította az adott évfolyam 

minimális követelményrendszerét. 

• Az 1. és 4. osztály végén diagnosztizáló felméréseket végzünk, melyben az 

osztályfőnök vezetésével az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezető vesz részt. 

• Az 5. osztály tanév elején végzett mérésének (matematika, magyar) összhangban kell 

lennie a 4. osztály követelmény szintjével. Felelősök: alsó- és felső tagozatos 

szaktárgyi munkaközösség vezető. 

 

   A továbbhaladásról évfolyamonként az osztályozó értekezlet teljes felelősséggel dönt. 

Az értekezleten a tagozat teljes tanítói, tanári állománya részt vesz. A tanév végén 3 

vagy több tárgyból elégtelen osztályzat esetén a tanuló osztályismétléssel folytathatja 

tanulmányait. Három tantárgyból szerzett elégtelen osztályzat esetén a tantestület 

kivételes esetben engedélyezheti a javítóvizsgán való részvételt. Egy vagy két elégtelen 

osztályzat esetén is csak sikeres javítóvizsga után léphet magasabb évfolyamba. 250 

vagy több tanóráról való távolmaradás esetén a tanuló osztályozó vizsgát tehet. Az adott 

tantárgy óraszámának 20%-át meghaladó hiányzás esetén szintén osztályozó vizsgát 

tehet. Az osztályozó- és javítóvizsga ideje augusztus utolsó hete. Indokolt távolmaradás 

esetén újabb vizsgaidőpont szeptember 2. hete. 

   Az osztályokba, csoportokba való besorolásról az igazgató dönt. 

   Általános iskolai tanulmányait befejezte a tanuló, ha teljesítette a nyolcadik évfolyam 

követelményrendszerét, melynek minősítése az osztályozó konferencia zárása után az 

osztályfőnök által kiállított bizonyítványban történik. 

 

3. Szöveges értékelés az első évfolyamban 

A szöveges értékelés műfajai közül a szabad, előzetesen meghatározott kötelezően 

alkalmazandó szempontok nélküli szöveges értékelést választjuk, amely a szülőnek és a 

gyermeknek egyaránt szól.  

A diák aktuális állapotát, viselkedését, teljesítményét rögzítjük. Előremutatunk, az 

elérendő konkrét célhoz adunk javaslatokat. 

 

4. Az iskolaváltoztatás feltételei 

 

Magasabb évfolyamra más iskolából érkező tanulót a törvényben előírt maximális 

osztálylétszámig fogadunk. A tanuló szorgalmi időben való érkezése osztálybontás nem 

eredményezhet. Ha a tanuló olyan iskolából érkezik, ahol a tantervi követelmény, 

tantárgyak évfolyamonkénti tanítása nem esik egybe az iskolában alkalmazottakkal, egy 

félévet biztosítunk a tantárgyi ismeretek elsajátítására, melyről a diák osztályozó 

vizsgán számol be. 
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VII. TEHETSÉGGONDOZÁS ILLETVE HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 

TANULÓK KEZELÉSE 

 

 

1. A tehetséges tanulók kiválasztása és foglalkoztatási formái: 

 

      A tehetséges tanulók felfedezése a nevelők fontos feladata. Ezen tanulóknak 

lehetőséget kell biztosítani az órai differenciált munkán túl szakköri keretek 

között folyó hatékony munkára, és az országos levelezős versenyeken való 

részvételekre valamint a helyi, körzeti és megyei versenyeken való 

megmérettetésre 

 

2. A tehetséges tanulók foglalkoztatásának színterei az iskolán belül 

 

A tanítási órán: 

• differenciált foglalkozás, csoportbontások  

• a kiemelkedő tanulótól követeljük meg a diszkussziót, határoztassuk meg a 

megoldások számát, 

• kiselőadás tartása,  

• vita vezetése. 

 

    A feladatsorok megválasztásakor ügyeljünk arra, hogy sikerélményben is 

részük legyen a tanulóknak, de érzékeltessük, hogy a komolyabb eredmények 

eléréséhez kitartó munkára, komoly erőfeszítésre van szükség. 

 

Tanítási órán kívül: 

• középiskolai előkészítők 

• szakkör, sportkör,  

• egyéni öntevékeny szakkönyvhasználat, könyvtár, 

• felkészítés tanulmányi versenyekre, 

• kötetlen tárgyú konzultáció tanítóval, tanárral, 

• számítógép használat, 

•  néptánc 

 

Igénybevételük nem kötődik feltételhez. A tantárgyi szakkörökön és a 

sportfoglalkozásokon jelentkezés után kötelező a részvétel. 
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3.  Hátrányos helyzetű tanulók segítése 

 

Egyre több a hátrányos helyzetű tanuló, s őket segíteni, felkarolni legalább 

olyan fontos feladat, mint a tehetséggondozás. A gyengébb tanulóknak is 

sikerélményt kell nyújtani az oktató-nevelő munka során, ezért olyan 

követelményt, elvárásokat kell eléjük állítani, ami képességeiknek megfelelő. A 

gyógypedagógus egyéni fejlesztést végez (SNI, BTMN) a nevelők korrepetálásokkal 

segítik a diákokat. 

 

Hátrányos helyzetű tanulók segítségének módjai: 

 

• tanítási órán egyéni bánásmód, differenciálás, 

• képességek szerint csoportbontás, 

• szoros kapcsolattartás a szülőkkel (fogadóóra, családlátogatás), 

• felkészítés pótvizsgára, 

• kapcsolattartás a gyermekvédelemmel 

 

Szociális szolgáltatások: 

 

• főbb egészségügyi szűrések, iskolaorvosi ellátás, 

• iskolafogászat, 

• kedvezményes étkeztetés, 

• ingyenes tankönyv 

• pályázati lehetőségek felhasználása hátrányos helyzetű tanulók segítése 

céljából 

 

Az iskola gyermekvédelmi felelőse együtt működik a szociális rendszerek 

felelőseivel. 
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VIII. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

AZ ISKOLÁBAN 

 

Iskolánkban olyan légkört, olyan igazgatási, pedagógiai tevékenységet kell 

kialakítanunk, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyermek, 

tanuló származása, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása vagy 

bármilyen más oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. 

Alapvető követelmény, hogy mindenki részére biztosítsuk a fejlődéshez szükséges 

feltételeket, azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 

gyermek, a tanuló képességeit, tehetségét kibontakoztassa, szükség esetén 

leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, vagyoni 

helyzeténél vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. 

 

A gyermek és ifjúságvédelem széles körben át kell, hogy fogja a pedagógiai 

munkánkat, a nevelő és oktató tevékenységünket. 

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységünk magában foglalja a 

családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét is. 

A gyermek és ifjúságvédelem körébe tartozik a tanulói szervezetek, 

diákönkormányzatok létrejöttének segítése, bevonása az iskolai döntéshozatalba, 

az iskolai tervezésbe. Ugyancsak e körbe tartozik minden olyan iskolai 

tevékenység, amely arra irányul, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, 

véleményt nyilvánítsanak az őket érintő kérdésekben. 

 

Figyelembe kell vennünk a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

megszervezésénél hogy: 

• a közoktatásról szóló törvény tiltja a gyermek, a tanuló hátrányos 

megkülönböztetését bármilyen oknál fogva, 

• a gyermek, a tanuló joga, hogy biztonságos és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, 

testmozgás beépítésével életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki 

• a tanuló személyiségi jogait tiszteletben kell tartani 

• a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben családja anyagi 

helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön 

• a gyermek és ifjúságvédelem körébe tartozik a napközis és tanulószobai ellátás 

is 

 

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az 

intézmény vezetője felelős.  A szervező, koordináló munkát gyermekvédelmi 

felelős (pedagógus) végzi. 

 

A pedagógus feladata: 

 

• A nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni 

képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és 

fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, a tanuló képességének 
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kibontakoztatását, ill. bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő 

gyermek, tanuló felzárkóztatását. 

• A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön. 

• Közre kell működnie a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszűnésében.  

• Feladata, hogy a szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen 

tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermek jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek. 

 

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermeki jogok védelme 

minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, 

oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

 

Az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megfogalmazásánál 

figyelembe kell vennünk, hogy a gyermek a családban történő felnevelésének 

elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére, és megszüntetésére irányuló 

tevékenység. 

A gyermek védelmét gyermekjóléti alapellátások is biztosítják. 

A személyes gondoskodások keretében tartozó ellátások között az iskola 

gondoskodni tud a gyermek napközbeni ellátásáról, a napközi megszervezéséről. 

 

Az iskola figyelemmel kíséri a gyermek veszélyeztetettségét, átfogja az 

iskolai élet egészét, a tanuló tanulmányi eredményének indokolatlan leromlását. 

Fel kell figyelnünk a családban jelentkező gondokra, problémákra, annak oka 

akár a családi élet megbomlása, akár a szülők gazdasági helyzetének romlása 

vagy bármely más ok. 

Az iskola vezetőjének kötelessége értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot és 

a tankerületet, mint felettes szervet. 

Az iskolánknak együtt kell működnie a gyermekjóléti szolgálattal, a 

rendőrséggel, egyházzal, óvodával, társadalmi szervekkel és polgármesteri 

hivatallal, a tankerülettel, a gyermek- és ifjúságvédelem területén. 

Az önkormányzat jegyzője veheti védelembe (HH) a feltételeknek megfelelő 

gyermekeket. A védelembe vett megfelelhet a HHH feltételeknek.  

 

Támogatásban akkor részesülhet tanuló, ha a család időszakosan 

létfenntartási gondokkal küzd, és az önkormányzatnál kérvényez rendkívüli 

támogatást. Ilyen pénzbeli ellátás megállapítását kezdeményezheti az iskola is 

(gyermekvédelmi felelős). 

Az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi feladatok magukban foglalják 

mindazokat a feladatokat, amelyek mindahhoz szükségesek, hogy a tanuló 

személyiségét kibontakoztathassa, tehetségét kifejleszthesse, hátrányát 

ledolgozhassa, hogy hozzájusson a fejlődéséhez szükséges ellátás. 
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IX. AZ ALKALMAZANDÓ TANKÖNYVEK,  TANULMÁNYI  SEGÉDLETEK  

ÉS  TANESZKÖZÖK  KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

 

 

1.  A helyi tantervkészítéshez felhasznált mintatervek javaslatai 

 

2. A pedagógusok sok éves tapasztalatai, igényei, véleményei 

 

3. A szakmai munkaközösségek javaslatai 

 

4. Legyen a tankönyv és segédlet jól áttekinthető, életkori sajátosságokat 

tekintve érthető, jól tagolt, lényegkiemelést tartalmazó 

 

5. Legyen a tankönyv, segédlet és taneszköz tartós, több évig használható 

 

6. A tankönyvek kiválasztásáról - a nevelői önállóság tiszteletben tartásának 

figyelembevételével - minden évben a tantestület dönt 

 

7. Törekedni kell arra, hogy konszenzus alakuljon ki az alsós és felsős 

évfolyamokon a tankönyvek választásánál 
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X.  EGÉSZSÉGNEVELÉSI  PROGRAM 

TANULÓINK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSEI 

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 
 

Egészségnevelési terv 

 

o Egészségnevelés célja 

o Jogszabályi háttér 

o Mi az egészség? – Mi az egészségfejlesztés? – Prevenció területei. 

o Felmérések – értékelések 

o Az egészséges nevelés színterei 

o Elérendő célok, ellenőrzés, értékelés 

o Mindennapos testedzés 

o Melléklet 

 

l. Egészségnevelés célja 

 
A mindennapi élet színterein, a településen, az iskolában érvényesüljenek az 

egészségfejlesztés, betegség megelőzés módszeri. A korszerű egészségnevelés egészség és 

cselekvés orientált tevékenység.  

Feladatok: 

o Településfejlesztési terv része 

o Nemcsak a tanulók, de a pedagógusok, technikai dolgozók és a családok 

egészségvédelmét, egészségfejlesztését is segítse 

o Főleg a megelőzés, prevenció a cél 

o  Érvényt kell szerezni azon jogszabályoknak, melyek biztosítják a gyermek 

egészségügyi alapellátás és az iskola egészségügyi szolgálatban az 

egészségfejlesztés szempontjait 

o Az iskoláskorú gyermekek egészségmegtartása és az egészségfejlesztési 

programok használatának megvalósítása. 

 

2. Jogszabályi háttér 
A legfrissebb törvényi előírásoknak megfelelően 

 

3. Mi az egészség? 

 
Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi – lelki – szociális jó közérzet állapota. 

Az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat, kiteljesedésére az alábbi négy feltétel 

teljesülése adja a legnagyobb esélyt: 

o Egyén társadalmi integrációja (család, iskola, munkahely, más közösségek) 

o Változó terheléshez alkalmazkodni tudás 

o Individuális önállóságát megőrzi 

o Összhang megteremtése a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségek 

között 

 

Az egészség pozitív fogalom, fontos eszköz életcéljaink megvalósítása 

során. 
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Mi az egészségfejlesztés? 

 

Az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma. 

 

Fő feladatai: 

o Egészségfejlesztő politika társadalmi szinten 

o Egészségfejlesztő környezet (környezetvédelem) 

o Egészségfejlesztő környezeti tevékenység (lakóhely, iskola, osztály, család) 

o Egyéni képességek fejlesztése 

o Szemlélet változtatás az eü. szolgáltatásokban 

 

Ezen tevékenységek fő sarokpontjai: 
o Egész lakosságra irányul – együttműködésre épít 

o Ok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul a társadalom különböző 

szereplőivel való együttműködésben 

o Érvényesül az egyén autonómiája az egészséget befolyásoló döntésben, 

aktivitásban 

 

Prevenció területi 

 

Az iskolának nagyon fontos szerepe van primer prevencióban: 
o Egészséges táplálkozás, iskolai konyha 

o Egészségi állapot erősítése, fejlesztése (testnevelés órák, stb.) 

o Aktív szabadidő eltöltés (szabadidős programok) 

o Mindennapos testmozgás 

o Személyi higiénia 

o Lelki egyensúly megteremtése 

o Harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása 

o Családtervezési módszerek 

o Egészséges és biztonságos környezet kialakítása 

o Egészségkárosító magatartásformák elkerülése 

o Járványügyi és élelmiszerbiztonság betartásával 

 

A gyermekek hosszú éveket töltenek az iskolában, életük e fogékony szakaszában 

érdemi hatást lehet gyakorolni személyiség fejlődésükre, mely nagyban meghatározza az 

életmódjukban később kialakuló szokásaikat, élet ideálokat, preferenciák kialakítását.  

Egyrészt egy nyíltan megfogalmazott nevelési – oktatási terv, illetve azt erősítő vagy 

gyengítő „rejtett terv”, mely az iskolai mindennapok hozadéka, amelyben az iskola tárgyi 

környezete, az emberi viszonyok minősége egyaránt tükröződik. 

 Az iskola a családi környezet mellett azt a színteret jelenti, amelyben mód nyílik az 

egészségesebb életvitel készségeinek, magatartás mintáinak kialakítására és 

begyakorlására. 

 

4. Felmérések – értékelések 

 

Előzetes felmérések: 

o Az iskolai környezet állapota (épület-bútorzat-eszközök állapota, udvar –

sportpálya tornaterem) 
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o Mellékletben szereplő kérdőívek feldolgozása 

 

Ezek alapján állapot meghatározás és az elérendő célok meghatározása. (SWOT – 

elemzés melléklet) 

 

A SWOT elemzést és a kérdőíveket: 

o Tanárok 

o DÖNK tagok 

o Technikai dolgozók 

o SZMK tagjai töltik, majd a későbbiek folyamán bővítjük a felmérésben 

résztvevők körét, attól függően, hogy mit mutatnak az eredmények. 

 

5. Az egészségnevelés színterei. 

 
Iskolai programok: az egész iskolára kiterjedő olyan programok, melyek kiemelt 

feladatokkal kapcsolatban szerveződnek.(DÖNK nap. Egészségvédelmi nap, Föld 

napja….)  

 

Tájékoztató fórumok: a meghívott külsős előadókkal diákok részére kiemelt területek 

nyílt megbeszélése (fogápolás, nemi kapcsolatok, drog ismertetés…). Szervezhető  

felnőtteknek is pl: Népfőiskolával egyeztetve. 

 

Tanórai foglalkozások: A természetismeret tantárgyhoz kapcsolódóan a helyes 

táplálkozás, biológiához a 7.osztályban a serdülőkor, 8.osztályban a szexuális 

felvilágosítás tanórai keretben történő feldolgozását.  

A dráma az önismeret, személyiségfejlesztés, a hon és népismeret a 

közösségfejlesztésnek ragyogó színtere.  

 A testnevelés, valamint a néptánc órák a helyes testtartás és légzés 

kialakításában fontos szerepet töltenek be – a természetismeret pedig a környezeti 

nevelés jó lehetőségét adja. 

A felsoroltak mellett a többi tantárgy is kapcsolódik az egészségnevelés és környezeti 

nevelés területeihez. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

 

Napközi – helyes napirend kidolgozása, szabadidő aktív eltöltésére mintaadás. 

 

Szakkörök – kortárs csoportok, ahol az egészségnevelésre, szemléletformálásra 

nyílik lehetőség – jó színtere a személyiség fejlesztésnek. 

 

Hétvégi programok – sport és kulturális rendezvények szülőkkel közösen. 

Kapcsolódás – a Művelődési ház és Népfőiskola programjaihoz. 

 

Külső kapcsolatok, segítők - gyermekorvos – védőnő – körzeti 

rendőrkapitányságok – Vöröskereszt körzeti szervezete – gyermekjóléti szolgálat – 

önkormányzat gyermekvédelmi megbízottja, az iskola rendezvényeit támogató szülők és 

pártolók. 

Témával kapcsolatos továbbképzések. 
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6. Elérendő célok, ellenőrzése, értékelése 

 

 
Az éves programtervezet táblázatban feldolgozva: 
 

Nevelési 

témakörök 

megnevezése 

Színterek, formák A nevelés 

csoportjai 

Szervezés felelőse Megvalósítás 

időpontja 

Táplálkozás 

egészségtana 

Egészség nap 

 

Tanulók 

szülők 

Vöröskeresztes 

koordinátor 

November 

 Egészségtan modul Tanulók Természetismeretet 

oktató ped. 

Tanév egyik 

féléve 

Fogápolás Egészségnap Tanulók Egészségnap felelőse November 

 Fogászati szűrés Tanulók Osztályfőnök Tanévenként 

Helyes 

testtartás 

Testnevelés órák, 

tanórák        

gyógytestnevelés, 

szakkörök, úszás okt. 

Tanulók Pedagógusok,  

gyógytestnevelő 

szakköri vezetők 

Egész tanévben 

 Szülők, pedagógusok 

részére felnőtt torna 

Szülők Háziorvos, testnevelő Egész tanévben 

Serdülőkor 

 

Egészségnap 

Oszt.fői órák 

5-6. 

osztályok 

Védőnő 

Osztályfőnökök 

November 

Egész tanév 

Életvitel 

 

Életvitel-techn. 

Természetism.órák 

Tanulók Pedagógus, 

Védőnő 

Egész tanév 

 

Szenvedély-

betegségek 

Egészségnap 

Modul 

Tanulók 

8. osztály 

Rendőrség 

Biológia tanár 

November 

Egyik félévben 

Mindennapos 

testnevelés 

Tanórák, szakkörök, 

úszás, néptánc, 

napközi 

Tanulók testnevelők, szakköri 

vezetők, néptánc 

oktatók 

Egész tanévben 

Lelki egészség Egészségtan - 

dráma  

Népfőiskolai szerv.  

Tanulók Biológia tanár 

Magyar tanár 

Előadók 

Egész tanévben 

2 havonta 

Betegségek, 

megelőzés 

Fertőző 

betegségek és 

járványok 

Egészségnap 

 

Biológia óra 

Tanulók, 

szülők 

Biológia tanár, 

iskolaorvos  

 

ANTSZ 

 

November 

 

Tanórához 

kapcs. 

Szexuális 

nevelés,  

Drog prevenció 

Egészségtan modul, 

osztályfőnöki órák 

8.osztály Biológia tanár Tanév egyik 

féléve 

Sport Sportszakkörök, 

DÖNK nap 

Tanulók Szakköri vezetők, 

Szabadidő szervező 

Egész év 

Márc., ápr. 

Szabadidő 

helyes eltöltése 

Tanórák, szakkörök, 

úszás, néptánc, 

turisztika, 

sportversenyek 

Tanulók Pedagógusok, 

testnevelők, néptánc 

oktató, 

Szakkörvezetők 

Egész tanév 

Családi sport 

 

Futó nap, családi 

sport 

Tanulók, 

szülők 

Testnevelő, 

pedagógusok 

Ősszel, 

tavasszal 

Biztonság, 

baleseti 

veszélyek 

Egészségvédelmi nap, 

osztályfőnöki órák, 

sportfoglalkozások 

Tanulók Pedagógusok, 

rendőrség, testnevelők 

November 

Egész évben 

Táboroztatás, 

önállóságra 

nevelés 

Táborok, sátortábor, 

túrázás 

Tanulók Szabadidő szervező 

Túravezető 

Nyári szünet 
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A programok után, tanév végén kérdőívek alapján értékelés, a következő tanévi 

programot a kapott eredmények szerint módosítjuk, bővítjük – vagy kiegészítjük 

– esetleg valamit kihagyunk. 

Kérdőívek a függelékben. 

 

Fő célkitűzések a programokkal: 

 

o Figyeljenek jobban oda az egészségükre, ismerjék, tudják a 

veszélyforrásokat 

o Bővüljön a programokon a témával kapcsolatos ismeret 

o Váljék életük részévé a testmozgás 

o Ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek is fordítsanak több időt egészségük 

megőrzése érdekében a testmozgásra – lehetőleg a családok együtt 

o Az iskola berendezését a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő 

bútorokra cserélni – ezzel is segítve a helyes testtartás kialakítását, az 

esztétikus környezet kialakítását 

 

7.  Mindennapi testedzés. 

 

A testnevelési órák mellett, a szabadidő helyes, aktív eltöltésének színterei 

a különböző délutáni sport foglakozások, mozgásos tevékenységek. A közösség 

formálásán kívül, kiváló színterei ezek a feszültség levezetésére, problémás 

helyzetek megoldásának, feladatok gazdaságos végrehajtásának megtanulására. 

Lehetőségek: 

o labdarúgó csoport (községi sportkör utánpótlása) 

o kézilabda szakkör 

o néptánc-tánc 

o természetjárás 

o gyógytestnevelés – szűrés szerint 

o felnőtt torna, öntevékeny sportolás (kézilabda, kosárlabda) saját dolgozóinknak 

o karate 

 

8. A tanulók fizikai állapotának mérése NETFIT 

  

A 2011. évi CXC. trv. a köznevelésről  80. § (9) szerint az iskola az oktatásért 

felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési 

időszakban, tanévenként megszervezi a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés 

tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének 

mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 81.§(5) (6) megfelelően hajtja végre az iskola 

a mérést. A pontos és egységes végrehajtást a rendelet 4. melléklete is segíti. 

A tanulók fizikai állapotának tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztése és az 

egészséges életmódra nevelése hozzájárul, a tanuló személyiség-formálásával az 

egészségtudatos magatartás belső motivációjának kialakításához. 
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A NETFIT®a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése, küldetése, 

hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 

családjaik és a köznevelés szereplői körében. 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet 

meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

 Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem 

A kapott eredmények alapján a tanulók az egészségzóna, “fejlesztés szükséges” és 

„fokozott fejlesztés szükséges” zóna valamelyikébe kerülnek. A kapott 

eredmények segítséget nyújtanak adekvát feladatok kiválasztásához és 

végeztetéséhez. 

A tananyagban tanított sportágak elsajátítási szintjét különböző sportág-

specifikus gyakorlatokkal mérjük,pl.: 

·        labdapasszolás falra adott idő alatt, meghatározott távolságról 

·        kötélhajtás adott idő alatt 

·        kislabda-hajítás távolra 

·        magasugrás 
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A testnevelés feladata: 

·        a tanulók fizikai képességeinek (koordinációs és kondícionális) 

általánosan, sokoldalúan és speciálisan történő fejlesztése. 

·        sportági ismeretek átadása, a mozgásos életvitelhez szükséges 

igényszint kialakítása 

·        az egészséges életmódhoz, sportoláshoz kapcsolódó pozitív 

életszemlélet átadása 

·        mentális képességek fejlesztése, úgy, mint akaraterő, kitartás, 

tisztelet a többi ember felé, csapatszellem, becsületesség és felelősségérzet 

·        folyamatos nevelő hatással járuljon hozzá a tanulók személyiségének 

a formálásához, alakításához 

·        a mozgásrepertoár folyamatos bővítésével gazdagítsa a 

mozgásműveltség kialakítását, formálását, minél több sportág alapvető 

technikai és taktikai elemeinek elsajátítását. 

 

 

9. Melléklet 

 

 

o SWOT elemzés 1. 

o SWOT elemzés 2.       tanárok + DÖNK töltik ki a lapokat 

o SWOT elemzés 3.  

 

o Az iskolaközösség tagjainak értékelése 

o tanárok 

o DÖNK tagok 

o Technikai dolgozók       töltik ki 

o Iskolaszék 

o SZMK 

 

o Az egészségnevelési terv 

o Az iskola mint egészségmegőrző munkahely 

o PP és az egészségfejlesztési terv összhangja       pedagógusok, DÖNK   

                                                                                    tagok   

                                                                                    töltik ki 

o Partneri viszony külső szervekkel 
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Környezeti nevelés 

III. A környezeti nevelés törvényi háttere 

 

A pedagógiai program melléklete tartalmazza azokat a törvényi kereteket, 

melyeket a környezeti nevelési program elkészítésénél figyelembe kell venni. 

 

Helyzetelemzés, helyzetkép 

 

Az iskola 

 

Az iskola 1960-ban épült a község központjában. Az épület adott, de mindig 

találunk rá lehetőséget, hogy otthonosabb legyen a mindennapi iskolai élet. Az 

iskola helye befolyásolja a környezeti nevelési munka tartalmát, lehetőségeit. 

 

Az iskolánkban a tantestület többsége foglalkozik környezeti nevelési 

kérdésekkel a tanórákon és azon kívül. Vannak, akik minden akcióban, 

munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak be egy-egy 

tevékenységbe. 

 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos 

vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív 

módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az 

önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és 

informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, így még élményszerűbb tanulásra 

nyílik lehetőség.  

 

Nem hagyományos tanórai keretben 

 

A tanév során minden osztály szervez tanulmányi kirándulásokat, 

múzeumlátogatásokat. Ez a tanév szerves része.  

 

Tanórán kívüli programok 

 

-  A gyerekek versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem 

fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat. 

- Minden évben részt veszünk a Népfőiskola által szervezett Föld napja és 

Komposztnap regionális programokon. 

- Részt vállalunk különböző akciókban: 

- Az iskolában rendszeresen szervezünk különböző gyűjtési akciókat 

(papírgyűjtés) 



Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

                                                                           Pedagógiai Program és helyi tanterv 
                                                                                               Érvényes:2022.08.30. 

 

- 49 -                                                                                                          

- Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: Föld napja, Komposztnap, Víz 

napja, Környezetvédelmi világnap 

- Minden évben megrendezzük az Egészségnapot, ahol az egészséges 

életmóddal ismertetjük meg a gyerekeket, az ő kéréseiknek megfelelően 

állítjuk össze a nap és az előadások programjait. 

 

Erőforrásaink 

 

A környezeti nevelési céljaink eléréséhez elengedhetetlen feltétele, hogy az 

iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel 

jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. Ez az együttműködés 

környezeti munkánk erőforrása. 

 

Nem anyagi erőforrások 

 

Iskolán belüli együttműködés 

 

Tanárok 

 

Minden tanárnak feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára.  

 

Diákok 

 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 

figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van 

az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. 

 

Tanárok és diákok 

 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való 

közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. 

Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a 

hulladékgyűjtési akcióknak, a nyári táboroknak, a jeles napoknak. A diákok és 

tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében is. 

 

Tanárok és szülők 

 

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az 

iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni 

kíván. Ez egyrészt úgy valósul meg, hogy az iskolában elsajátított viselkedési 

formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt a szülők is 

nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük tiszta, egészséges, szép 

környezetben töltse idejét az iskolában. 
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Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 

A technikai dolgozók munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési 

programunknak. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének 

takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket 

használunk. Iskolánkban is szelektív hulladékgyűjtést folytatunk, aminek 

továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos munkájára is 

szükségünk van. 

 

Iskolán kívüli együttműködés 

 

Fenntartó 

 

 A fenntartóval való kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési programunk 

megvalósítása szempontjából is fontos. Célunk, hogy a fenntartó továbbra is 

támogassa az iskolai környezeti nevelési programjainkat. 

 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények 

 

A környezeti nevelés programját színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző 

intézmények meglátogatása. Iskolánk szempontjából így kiemelkedően fontosak 

a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek. Ezeket a 

látogatásokat a tanórákon készítjük elő. 

 

Civil szervezetek 

 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti 

nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz 

előadásaikon, továbbképzéseiken. Elsősorban a településünkön működő 

Népfőiskolával tartjuk a kapcsolatot, s e szervezeten keresztül az országos 

programokba is be tudunk kapcsolódni. 

 

Hivatalos szervek 

 

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és 

egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, 

véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 

 

Anyagi erőforrások 

 

Saját erőforrások 

 

Az iskola a környezet szépítésére törekszik. 

 

 

Alapítvány 
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Az iskolai alapítvány a szükséges eszközök vásárlását anyagilag segíti. 

 

Külső erőforrások 

IV. Fenntartó 

 

A fenntartó támogatja az iskolai környezeti nevelést, mind anyagi segítséggel, 

mind különböző hozzájárulásokkal.  

 

Pályázat 

 

A pályázat-megjelenéseket rendszeresen figyeljük, ha iskolánk számára 

megfelelőt találunk, tájékoztatjuk a kollégákat a pályázati lehetőségekről. Az 

elnyert összeget teljes egészében ara a területre kell fordítani, amire a kiírás 

szól. 

 

Alapelvek, jövőkép, célok 
 

 

Alapelvek, jövőkép 

 

A környezeti nevelés alapelvei közül különösen fontos a fenntartható 

fejlődés. Látnunk kell, hogy kölcsönös függőségben élünk, észre kell vennünk az 

ok-okozati összefüggéseket. A helyi kapcsolatok maximális kihasználásával 

globális kapcsolatokra is szert tehetünk. Az alapvető emberi szükségleteket, 

valamint az emberi jogokat mindig szem előtt kell tartanunk. 

Az iskola életében a környezeti nevelés területén is a demokrácia kell, hogy 

érvényesüljön. Szem előtt kell tartanunk, hogy a gyermekeket minden órán és 

foglalkozáson képeznünk kell, vagyis fontos, hogy a diákok fejében egységes 

rendszer alakuljon ki. Hosszú távú célunk, hogy tanítványaink környezettudatos 

állampolgárrá váljanak. Ennek érdekében igyekszünk kialakítani diákjainkban a 

környezettudatos magatartást és életvitelt; a személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartást és életvitelt; a környezet értékei iránt felelős 

magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát; a természeti és épített 

környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; a rendszerszemléletet; a 

globális összefüggések megértésére való törekvést; az egészséges életmód igényét, 

elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. 

Ahhoz, hogy a célokat elérjük fontos a diákokban az alternatív, problémamegoldó 

gondolkodás; az ökológiai szemlélet; az analizálás; a problémaérzékenység; a 

kreativitás; az együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia; vitakészség, kritikus 

véleményalkotás, kommunikáció, konfliktuskezelés és –megoldás készségeinek, 

valamint a helyes értékelés és mértékelés készségének kialakítása, fejlesztése. 
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Konkrét céljaink 

 

Hagyományaink ápolásával (egészségvédelmi nap, Föld napja, Komposztnap, 

osztályfőnöki órák környezetvédelmi témái) mindinkább lehetőségünk van 

elmélyíteni diákjainkban az egészséges életmód alapelveit. 

A szakórákon minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy felismerjék a tanulók a 

környezet és az ember kapcsolatát, a természet állapotával minél inkább 

tisztában legyenek. A hétköznapi környezeti problémák megjelenítésével még 

inkább felhívhatjuk a figyelmet a környezetszennyezés hatásaira mind a 

természeti, mind az építészeti környezetre, az emberre. Interaktív módszerek 

alkalmazásával fejleszthető a problémamegoldó készség. Minden lehetőséget meg 

kell ragadnunk, hogy diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket 

körülvevő világról.  

 

Taneszközök 

 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, 

amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell 

az elhasználódott eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket 

kell beszerezni. Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD 

könyvtárat. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok 

számára megfelelő audiovizuális illetve multimédiás eszközök és felszerelések 

álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére.  

Eszköz és felszerelési jegyzék (2 sz Függelékben). 
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B) HELYI  TANTERV 

 

 
I. AZ ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, 

FOGLAKOZÁSOK. 

 

 

l. Az iskola évfolyamain a következő tanévekben az alábbi tantervek 

alapján folyik az oktatás: 
 

 

Tanév Évfolyam 

 

 

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

2020/2021 

 

NAT 

2020 
K K K NAT 

2020 
K K K 

2021/2022 

 

NAT 

2020 

NAT 

2020 
K K NAT 

2020 

NAT 

2020 
K K 

2022/2023 NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 
K NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 
K 

 

2023/2024 NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

 

NAT 2020= A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete 
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

módosításáról. 

Első és ötödik évfolyamon kerül bevezetésre, felmenő rendszerben a 2020/2021.-

es tanévtől. 

NAT 2020-ban: 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított 

tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek a 

rendeletben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

➢ Az Etika/Hit-és erkölcstanoktatás heti 1 óra (A hittant választók a felekezet 

szerinti egy hittanórán, a nem választók etika órán vesznek részt.). 

➢ A hetedik évfolyamon az 1 óra dráma és színház, a magyar tantárgyba kerül 

integrálásra. 

➢ A hon és népismeret 6. évfolyamon a történelem tantárgyba integrált. 

➢ Az Állampolgári ismeretek 8. évfolyamon a történelem tantárgyba integrált. 

➢ Iskolánk a heti 5 testnevelés órából egy órát néptánc-tánc tanórára 

fordít.  
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2. A szabadon tervezhető órakeret (2020/2021.-es tanévtől) felhasználása azzal 

a céllal történik, hogy e tantárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek 

gyakorlására több idő jusson. 

 

Az egyes évfolyamokon szabadon tervezhető  heti órakeret felhasználása: 

 

 1.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 matematika 

  

 2.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 matematika 

 

 3.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 matematika 

 

 4.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 idegen nyelv 

 

 5.évfolyam:  1 óra:  1 magyar 

 

6.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 történelem (Hon- és népismeret) 

 

7.évfolyam:  2 óra:  1 magyar (Dráma és színház), 1 matematika 
 

8.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 matematika,  

(Állampolgári ismeretek a történelemben) 

 

 

3. Az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva 5.-8. évfolyamon 

tanévenként 10 tanórai foglalkozást az egészséges életre nevelésre illetve 

egészségvédelmet szolgáló tananyagra kell fordítani. 
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K=Kerettanterv EMMI rendelet  51/2012. (XII. 21.)  2023/24-es tanévben 

megszűnik. 

 
Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított 

tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az 

EMMI rendeletben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

(Melléklete a Pedagógiai Programnak) 

 

➢ Az etika heti 1 óra, a hitoktatásban nem részesülők részére 1-8 évfolyamon, a 

Kerettantervvel (K) felmenő rendszerben kerül bevezetésre, a 2013/14-es 

tanévben először első és ötödik évfolyamokon. A 2016/2017-es tanévtől mind a 

nyolc évfolyamot eléri.  

➢ Az ötödik évfolyamon az 1 óra dráma és tánc, a magyar tantárgyba kerül 

integrálásra. 

➢ Iskolánk a heti 5 testnevelés órából egy órát néptánc-tánc tanórára 

fordít.  

 

2. A szabadon tervezhető órakeret felhasználása azzal a céllal történik, hogy e 

tantárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson. 

 

Az egyes évfolyamokon szabadon tervezhető  heti órakeret felhasználása: 

 

 1.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 matematika 

  

 2.évfolyam:  2 óra:  1 magyar, 1 matematika 

 

 3.évfolyam:  3 óra:  1 magyar, 1 matematika, 1 környezetismeret 

 

 4.évfolyam:  3 óra:  1 idegen nyelv, 1 informatika, 1 környezetismeret 

 

 5.évfolyam:  2 óra:  1 matematika,1 informatika 

 

6.évfolyam:  3 óra:  1 magyar, 1 matematika, 1 matematika 

 

7.évfolyam:  3 óra:  1 magyar, 1 kémia, 1 matematika (piros 2017-/18-as 

tanévtől) 

 

8.évfolyam:  3 óra:  1 magyar, 1 matematika, 1 biológia 

 

 

3. Az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva 5.-8. évfolyamon 

tanévenként 10 tanórai foglalkozást az egészséges életre nevelésre illetve 

egészségvédelmet szolgáló tananyagra kell fordítani. 

 

 

Az iskolában az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, és 

azok óraszámait az alábbi táblázatok (óraterv) foglalják össze:
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a.)  Alsó tagozat            

2020/2021 NAT 2020 (bevezetése 2020/21 tanévtől felmenő rendszerben)  KÉK színűek tantárgyi NÉVVÁLTOZÁS !!! 

Tantárgy Heti kerettantervi óraszámok évfolyamonként 

 

 l. évfolyam (2020/21.-es tanévtől) 2. évfolyam 3. évfolyam 4.évfolyam 
 Tanítási órák 

tantárgyai 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

Óraszám 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

8 

(7+1) 

288 

(252+36) 

8 

(7+1) 

288 

(252+36) 

6 

(5+1) 

216 

(180+36) 

6 

(5+1) 

216 

Angol/német nyelv 

 

- - - - - - 3 

(2+1) 

108 

(72+36) 

Matematika 

 

5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

4 144 

Etika/Hit- és 

erkölcstan 

 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Környezetismeret 

 

0 0 0 0 1 36 1 36 

Ének-zene 

 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 

 

2 72 2 72 2 72 1 36 

Technika és tervezés 

 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Testnevelés 

 

Néptánc 
(Testnevelés része) 

4 

 

144 4 144 4 144 4 144 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Digitális kultúra - - - - 1 36 1 36 

Rendelkezésre 

álló órakeret: 
22+2  22+2  22+2  23+2  

Melyből, szabadon 

tervezett 

2 
(magyar +1 

matematika +1) 

 2 
(magyar +1 

matematika +1) 

 2 
(magyar +1 

matematika +1) 

 2 
(idegen nyelv +1 

magyar +1) 
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b) Felsőtagozat             NAT 2020 (bevezetése 2020/2021.-es tanévtől felmenő rendszerben) 

Tantárgy Heti kerettantervi óraszámok évfolyamonként 

 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 
Tanítási órák tantárgyai 1-2,félév 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1-2.félév 

óraszám 

Éves óraszám 1-2.félév 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1-2.félév 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 
(Dráma és színház 7.-ben 1 

óra.) 

5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

4 

(3+1 Dráma) 

144 

(108+36) 

4 

(3+1) 

144 

(108+36) 

Angol/német 3 108 3 108 3 108 3 108 

Matematika 4 144 4 144 4 

(3+1) 

144 

(108+36) 

4 

(3+1) 

144 

(108+36) 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 

Történelem  

(Hon- és népismeret 6.o 

Állampolgári I. 8.o) 

2 72 3 

(2+1 hon) 

108 2 72 3 

(2+1 Áll.) 

108 

Természettudomány 2 72 2 

 

72 

 

- - - - 

Biológia - - - - 2 72 1 36 

Fizika - - - - 1 36 2 72 

Kémia - - - - 1 36 2 72 

Földrajz - - - - 2 72 1 36 

Ének-zene 2 72 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Digitális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Technika és tervezés 1 36 1 36 1 36 - - 

Testnevelés 

 

Néptánc-tánc 
(Testnevelés és sport része) 

4 

 

144 4 144 4 144 4 144 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Osztályfőnöki  

(Közösségi nevelés) 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Rendelkezésre álló 

órakeret: 
27+1  26+2  28+2  28+2  
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Melyből szabadon tervezett: 1  2  2  2  

 

 

a.)  Alsó tagozat           K = kerettanterv EMMI  rendelet szerint (2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 1. évfolyamtól) 

 

Tantárgy Heti kerettantervi óraszámok évfolyamonként 

 

 l. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4.évfolyam 
 Tanítási órák 

tantárgyai 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

Óraszám 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1-2.félévi 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

2020/21-es 

tanévben már nem 

él 

 8 

(7+1) 

288 

(252+36) 

7 

(6+1) 

252 

(216+36) 

6 216 

Angol/német nyelv 

 

  - - - - 3 

(2+1) 

108 

(72+36) 

Matematika 

 

  5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

4 144 

Erkölcstan 

 

  1 36 1 36 1 36 

Környezetismeret 

 

  1 36 2 

(1+1) 

72 

(36+36) 

2 

(1+1) 

72 

(36+36) 

Ének-zene 

 

  2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 

 

  2 72 2 72 2 72 

Életvitel és gyakorlat 

 

  1 36 1 36 1 36 

Testnevelés és sport 

Néptánc 
(Testnevelés és sport része) 

  4 144 4 144 4 144 

  1 36 1 36 1 36 

Informatika   - - - - +1 +36 

Rendelkezésre 

álló órakeret: 
  25  25  27  

Melyből, szabadon   2  3  3  
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tervezett (magyar +1 

matematika +1) 

(magyar +1 

matematika +1 
környezetismeret +1) 

(idegen nyelv +1 

környezetismeret +1 

informatika +1) 

 

b) Felsőtagozat         K= kerettanterv EMMI  rendelet szerint (2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 5 évfolyamtól) 

Tantárgy Heti kerettantervi óraszámok évfolyamonként 

 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 
Tanítási órák tantárgyai   1-2.félév 

óraszám 

Éves óraszám 1-2.félév 

óraszám 

Éves 

óraszám 

1-2.félév 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 
(Dráma és tánc 5.-ben 1 óra.) 

2020/21-es 

tanévben már 

nem él 

 5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

4 

(3+1) 

144 

(108+36) 

5 

(4+1) 

180 

(144+36) 

Angol/német   3 108 3 108 3 108 

Matematika   5 

(3+1+1) 

180 

(108+36+36) 

4 144 

(108+36) 

4 

(3+1) 

144 

(108+36) 

Erkölcstan   1 36 1 36 1 36 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

  2 72 2 72 2 72 

Természetismeret   2 

 

72 

 

- - - - 

Biológia-egészségtan   - - 2 72 2 

(1+1) 

72 

(32+32) 

Fizika   - - 2 72 1 36 

Kémia   - - 2 

(1+1) 

72 

(36+36) 

2 72 

Földrajz   - - 1 36 2 72 

Ének-zene   1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra   1 36 1 36 1 36 

Informatika   1 36 1 36 1 36 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 

  1 36 1 36 - - 

Testnevelés és sport 

Néptánc-tánc 
(Testnevelés és sport része) 

  4 144 4 144 4 144 

  1 36 1 36 1 36 

Osztályfőnöki   1 36 1 36 1 36 
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Rendelkezésre álló 

órakeret: 
  28  31  31  

Melyből szabadon tervezett:   3  3  3  
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Kerettanterv  (EMMI) 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

Bevezetése:2013.09.01. 1. évfolyamon, majd felmenő rendszerben. 2016/2017-es tanévtől 

teljes.  

2020/2021-es tanévtől a NAT 2020 első évfolyamtól felmenő rendszerben a helyére lép. 

 

 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 

óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti 

vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának 

folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 

tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és 

kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 

Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 

tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 

csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 

eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel 

és bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 

szükségleteit tekinti irányadónak. 
 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a 

hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok 

elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan 

viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő 

szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 



Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

                                                                           Pedagógiai Program és helyi tanterv 
                                                                                               Érvényes:2022.08.30. 

 

- 62 -                                                                                                          

hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes 

elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, 

műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását 

segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések 

készítése). 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit 

egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. 

Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és 

követi a közösségi hagyományokat. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A 

közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a 

saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten 

ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő 

kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget 

és a feladatok megosztásának fontosságát.   

 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 

családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 

Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi 

szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját 

feladatait napi rendszerességgel elvégezze. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és 

felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel 

egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete 

igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az 

egészség, mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) 

megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. 

Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs 

technikákat, képes légző gyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) 

önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos 

környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több 

formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott 

helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 

Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja 

tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 

Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása 

alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
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A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, 

tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan 

változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az 

ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne 

környezete értékeinek megőrzésére. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 

foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 

tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai 

műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre 

vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a 

pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei 

arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek 

gyerekek.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 

televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő 

szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a 

tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül 

az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 

önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 

élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 

fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 

olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés 

és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. 

Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és 

értelmezésére. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 

országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 

nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 
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kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 

dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben 

és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 

kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű 

méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult 

matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 

fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 

felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése 

iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű 

törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket 

végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon 

használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és 

törekszik a helyes magatartásminták követésére. 

 

Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik 

az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg 

létrehozása, továbbítása). 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 

együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 

közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 

megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés 

kialakulásához. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 

háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle 

út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy 

felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 

előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, 

elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, 

ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos 

improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, 

elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 
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A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás 

iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel 

képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 

sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 

 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 
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A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 
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K   Kerettanterv (EMMI) 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

Bevezetése 2013.09.01. 5. évfolyamon. majd felmenő rendszerben. 2016/2017-es tanévtől 

teljes. 2020/2021-es tanévtől a NAT 2020 ötödiktől felmenő rendszerben a helyére lép. 

 

 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 

szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 

pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 

és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos 

más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is 

az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 

fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. 

évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. 

évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 

gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 

neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 

továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését 

támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 

tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való 

részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 

tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 

megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 

önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és 

feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 

feladat- és problémamegoldáshoz. 
 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre 

törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden 

körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más 

társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló 

erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a 

társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és 

véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló 

megérti a normakövetés fontosságát. 
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az 

ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb 

közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó 

műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és 

szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a 

hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és 

ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet 

fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, 

hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy 

magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet 

beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai 

kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés 

képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 

alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári 

jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. 

Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben 

való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség 

jobbítását szolgálják. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és 

egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis 

cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz 

és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok 

természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a 

személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések 

egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő 

jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. 

Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos 

előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.  

 

A családi életre nevelés 

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, 

megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai 

funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során 

előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. 

A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel 

kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, 

ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten 

ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  
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A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a 

tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, 

majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás 

és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan 

kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan 

kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az 

aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés 

és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének 

jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a 

nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a 

dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a 

stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. 

Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a 

környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, 

fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget 

biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, 

amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és 

a mindennapokban is.  

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges 

szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és 

minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, 

sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását 

elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező 

anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival 

együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az 

iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek 

kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, 

újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és 

energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 

fogalmát. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési 

körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő 

ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal 

kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet 

felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése 

között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, 

viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az 

egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamataiba. 

Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a 

fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai 

ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy 

különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány 

összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 

elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes 

mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 

megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió 

elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy 

magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai 

érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, 

csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult 

témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb 

kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes 

gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri 

saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely 

területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik 

ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő 

fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 

újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú 

szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott 

szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a 

szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű 

szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és 

értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható 

és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes 

rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb 

szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, 

törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges 

interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 
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Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 

tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése 

mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi 

kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a 

tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb 

mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi 

szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 

világosan beszél és segítőkész. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 

egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján 

az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 

megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 
 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb 

technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza 

az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és 

megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind 

önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is 

tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre 

önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi 

tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően 

végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a 

környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések 

meghozatalára. 

 

Digitális kompetencia 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető 

számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a 

tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb 

biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által 

biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A 

megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani 

prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi 

portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 

kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 

kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó 

tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 
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Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 

állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai 

és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott 

közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó 

problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 

ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 

kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 

tartozás tudata. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 

következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező 

lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként 

segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 

végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és 

kitartó. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 

képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes 

szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző 

művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. 

Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és 

mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló 

ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, 

alakításában is. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes 

a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, 

egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy 

saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, 

támogatást kérjen.  
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Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 
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1. Függelék. 

 

Az egészségnevelési programhoz. 

 

SWOT  – elemzés 1 
 

Erősségek Gyengeségek 

Lehetőségek Veszélyek 
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SWOT –elemzés 2 
Kereszttáblázat 

 

 

 Lehetőségek Veszélyek 

 1 2 3 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erős pontok 

 

      

1 

 

 

 

      

2 

 

 

 

      

3 

 

 

 

      

Gyenge pontok 

 

      

1 

 

 

 

      

2 

 

 

 

      

3 
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SWOT – elemzés 3 
Tevékenységek 

 

 

 

Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy 

éljünk a lehetőséggel? 

Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy 

elhárítsuk a veszélyeket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy 

éljünk a lehetőségekkel? 

Akadályozzák–e a gyengeségek, hogy 

veszélyeket elhárítsuk? 
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A. AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK ÖNÉRTÉKELÉSE 
 

 
  Nem 

tudom 

Egyáltalán                      Teljes   

nem                         mértékben 

1 Mennyire ért egyet azzal, ahogy az iskolájában a 

diákokat általában dicsérik és jutalmazzák? 
0 1 2 3 4 5 

2 Milyen mértékben jellemző az iskolára a 

nyitottság, vagyis, hogy a tanárokat új 

kezdeményezések, újítások alkalmazásában 

támogatják? 

0 1 2 3 4 5 

3 Mennyire igaz az, hogy az iskola minden tanuló 

számára egyformán biztosít lehetőséget a tanórán 

kívüli tevékenységekben való részvételre? 

0 1 2 3 4 5 

4 Milyen mértékben van lehetősége a tanulóknak 

beleszólni az iskola életével kapcsolatos fontos 

döntések meghozatalában? 

0 1 2 3 4 5 

5 Milyen mértékben van lehetősége beleszólni a 

tantestület tagjainak az iskola életével 

kapcsolatos fontos döntések meghozatalába? 

0 1 2 3 4 5 

6 Milyen mértékben van lehetősége a tanári karba 

nem tartozó alkalmazottaknak beleszólni az 

iskola életével kapcsolatos fontos döntések 

meghozatalába? 

0 1 2 3 4 5 

7 Milyen mértékben van lehetősége a szülőknek 

beleszólni az iskola életével kapcsolatos fontos 

döntések meghozatalába? 

0 1 2 3 4 5 

8 Az  iskolában milye mértékben van lehetőségük 

az alábbi csoportoknak érdekeik képviseletére, 

védelmére? 

0 1 2 3 4 5 

 a.) felső tagozatos tanulók 0 1 2 3 4 5 

 b.) alsó tagozatos tanulók 0 1 2 3 4 5 

 c.) hátrányos helyzetű tanulók 0 1 2 3 4 5 

 d.) tanári kar tagjai 0 1 2 3 4 5 

 e.) szülők 0 1 2 3 4 5 

 f.) nem pedagógus alkalmazottak 0 1 2 3 4 5 

9 Mennyire ösztönzik és segítik az iskolában a 

pedagógusok szakmai fejlődését? 
0 1 2 3 4 5 

10 Milyen mértékben jellemző, hogy iskolaév során 

komoly felelősséggel járó feladatokat kapnak a 

diákok? (pl: ügyeletet adnak, az iskola 

képviselőjeként szerepelnek) 

0 1 2 3 4 5 

11 Mennyire gyakori, hogy a „kortárstanulás” 

különböző formáit alkalmazzák iskolájukban? 
0 1 2 3 4 5 

12 Milyen mértékben segíti az iskola a nem 

pedagógus munkatársak továbbképzését? 
0 1 2 3 4 5 
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B. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI TANTERV 
 

 
  Nem 

tudom 

Egyáltalán                      Teljes   

nem                         mértékben 

1 Ön szerint a kívánt mértékhez képest mekkora 

súlya van az egészségfejlesztésnek a tantervben? 
0 1 2 3 4 5 

2 Milyen mértékben valósulnak meg az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos célok a 

tantervben? 

0 1 2 3 4 5 

3 Mennyiben tartalmazzák a közvetlenül nem 

kapcsolható tantárgyak tematikái az 

egészségfejlesztés gondolatiságát? 

0 1 2 3 4 5 

4 Mennyire követik figyelemmel a tantestületi 

értekezleteken az egészségfejlesztés alakulását 

az iskolában? 

0 1 2 3 4 5 

5 A kívánatoshoz képest mennyire rendelkezik a 

tantestület egyeztetett elképzelésekkel? 
0 1 2 3 4 5 

 a.) a szexuális neveléssel kapcsolatban, 0 1 2 3 4 5 

 b.) a kábítószerekkel kapcsolatos felvilágosítás 

tekintetében, 
0 1 2 3 4 5 

 c.) az egészséges életmódra nevelés terén? 0 1 2 3 4 5 

6 Mennyire tartja elegendőnek azt a 

szakirodalmat, tájékoztató anyagot, amely az  

iskolában jelenleg rendelkezésre áll az 

egészségfejlesztés témakörében? 

0 1 2 3 4 5 

7 Az Ön által kívánatosnak tartotthoz képest, 

milyen gyakran szerepel a tantestületi 

értekezleteken az egészségfejlesztés témája? 

0 1 2 3 4 5 

 

 

C. AZ ISKOLA, MINT EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ MUNKAHELY 
 

 
  Nem 

tudom 

Egyáltalán                      Teljes   

nem                         mértékben 

1 Tapasztalatai szerint mennyire tartják be a 

dohányzással kapcsolatos szabályokat az 

iskolában? 

0 1 2 3 4 5 

2 Megítélése szerint milyen mértékben sikerül 

betartatni a tanárok dohányzásával kapcsolatos 

szabályokat? 

0 1 2 3 4 5 

3 Mennyire tartja elfogadhatónak az iskola 

dolgozói számára kialakított munka – és 

pihenőhelyiségek  állapotát ? 

0 1 2 3 4 5 

4 Mennyire szívesen fogadják az iskolában a 

szakmai egyesületi tevékenységeket? 
0 1 2 3 4 5 

5 Mennyire jellemző az, hogy az iskola összes 

pedagógusa egyenlő munkafeltételek, 

munkakörülmények között dolgozik? 

0 1 2 3 4 5 
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D. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS AZ 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TANTERV ÖSSZHANGJA 
 

 
  Nem 

tudom 

Egyáltalán                      Teljes   

nem                         mértékben 

1 Változott e az előző tanévhez képest az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos egyetértés a 

testületen belül? 

0 1 2 3 4 5 

2 Megváltoztak –e, az egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos tennivalók az iskolában? 
0 1 2 3 4 5 

3 Ön szerint mennyire érzékelhetőek a pedagógiai 

programban leírt egészségfejlesztési elvek a helyi 

tantervben? 

0 1 2 3 4 5 

4 Az Ön iskolájában, a tennivalók fontosságát 

illetően mekkora az egyetértés a pedagógusok 

között az egészségfejlesztés alábbi részterületein? 

Nem 

tudom 

Nincs                         Teljes az 

egyetértés                egyetértés 

 a.) kábítószer-használat 0 1 2 3 4 5 

 b.) környezetvédelem 0 1 2 3 4 5 

 c.) egészség és biztonság (személyi higiénia, 

egészséges táplálkozás) 
0 1 2 3 4 5 

 d.) szexuális nevelés 0 1 2 3 4 5 

 e.) dohányzás 0 1 2 3 4 5 

 f.)fizikai aktivitás, edzettség 0 1 2 3 4 5 

 

 

E. PARTNERI VISZONY KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL 
 

 
 Ha van kapcsolat: mennyire segítik az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos teendőket az 

Nem 

tudom 

Egyáltalán                      Teljes   

nem                         mértékben 

1 Iskolaorvos, védőnő 0 1 2 3 4 5 

2 A helyi kórház 0 1 2 3 4 5 

3 Az ÁNTSZ egészségfejlesztési szakemberei 0 1 2 3 4 5 

4 Családsegítő szolgálat 0 1 2 3 4 5 

5 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (ha van) 0 1 2 3 4 5 

6 Az iskola - egészségügy-fogászati részlege 0 1 2 3 4 5 

7 Helyi önkormányzat 0 1 2 3 4 5 

8 Civil szervezetek 0 1 2 3 4 5 

9 Vöröskereszt helyi szervezete 0 1 2 3 4 5 

10 Kereskedelmi cégek 0 1 2 3 4 5 
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2. Függelék 

 

 

 
IX. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES,  

A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

1. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok 

és egyéb berendezési tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi 

eszközök felsorolását a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994.  

       (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 
 

2. A tanórai oktató és nevelőmunkát segítő taneszközök (különféle tárgyak, eszközök és információhordozók, 

valamint az egyéni fejlesztést szolgáló speciális eszközök) a „Funkcionális taneszköz-jegyzék” alapján 

tantárgyanként: 

 

3. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését az 

osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják (tantermenként 

egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, televízió, video – dvd - lejátszó, , CD lejátszó. 

 

4. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 

- Képek, betűkártyák, szótagkártyák. 

- Hívóképek. 

- Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 

- Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép) 

- Betűsín. 

- Írott kis és nagy ABC. 

- Bábok (10 db). 

- Fali tablók: 

• Hangtani ismeretek 

• Szavak alakja, jelentése 

• A szó 

• A mondat 

- Gyermeklexikon (10 db). 

- Szólások, közmondások könyve. 

- Nemzeti jelképek. (fali-tabló) 

- Fali táblák: 

• Igék 

• Az igenév 

• A teljes hasonulás 

• Mondat 

• Az állítmány fajtái 

• A jelzők rendszere 

• Ok és célhatározó 

- Történelmi arcképsorozat. 

- Helyesírási szabályzat és szótár (10 db). 

 

5. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): 

- Űrmértékek (cl, dl, l). 

- Demonstrációs óra. 

- Táblai vonalzók. 

- Táblai körző. 

- Számkártyák (1-1000-ig). 

- Helyiérték-táblázat. 

- Kéttányéros mérleg és súlysorozat. 

- Hőmérő. 

- Színes rudak. 

 

6. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Az idő (oktatótábla). 

- Iskolai iránytű. 

- Magyarország domborzati térképe. 

- Magyarország közigazgatási térképe a 

megyecímerekkel. 

- Szobai hőmérő. 

- Borszeszégő. 

- Domborított földgömb. 

- Videokazetták: 

• Életközösségek I. 

• Életközösségek II. 

• Életközösségek III. 

• Életközösségek IV. 

• Vadon nőtt gyógynövényeink. 

• Dunántúli középhegység. 

• Dunántúli dombvidék. 

• Alpokalján. 

- Homokasztal. 

- Tanulói kísérleti dobozok (8 db). 

- Ásványok. 

- Magyar nemzet jelképei (fali-tabló) 

- Élő természet (dia-pozitívek). 

- Testünk (videofilm). 

- Közlekedés szabályai (videofilm). 

- Nagyító. 

- Szűrőpapír. 

 

7. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob. 
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- Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy 

CD-n: 

• Magyar népzenei anyag. 

• Gyermekdalok. 

• Himnusz. 

• Szózat. 

• Magyar és rokon népek dalai. 

• Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, 

vegyeskar. 

• Iskolai ünnepek újabb dalai. 

• Európai népdalok. 

• Egyházi énekek. 

• Jeles napok, ünnepkörök dalai. 

• Kórusművek, műzenei szemelvények. 

 

8. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Dia-pozitívek: 

• Steindl Imre: Országház. 

• Kispaládi parasztház. 

• Thököly vár - Késmárk. 

• Medgyessy Ferenc: Anyaság. 

• Kolzsvári testvérek: Szt. György szobra. 

• Kovács Margit: Szamaras, Sámson 

dombormű. 

• Szőnyi István: Este. 

• Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja. 

• Pabló Picasso: Maria arcképe. 

• Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin. 

• Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék. 

• Hollókői ház. 

• Füstös konyha. 

• Matyó tisztaszoba. 

• Mai lakóház külső és belső képe. 

• Árva vára. 

• Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum. 

• Schaár Erzsébet: Kirakat. 

• Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - 

ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry herceg 

hóráskönyvéből. 

• Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló. 

• Paul Cézanne: Csendélet. 

• Ferenczy Károly: Festőnő. 

• Fényes Adolf: Testvérek. 

• Vaszilij Kandinszkij: Festmény három 

folttal. 

• Bálint Endre: Vándorlegény útra kél,  

• Ember alakú butella. 

• Kerített ház - Pityerszer. 

• Botpaládi ház. 

• Faragott, festett, oromzatos ház - 

Hegyhátszentpéter. 

• Hősök tere. 

• Vajdahunyad vára. 

• Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési 

Ház. 

• Ligeti Miklós: Anonymus. 

• Ferenczy Béni: Bem érem. 

• Götz János: Szarvas. 

• Cseh László: Táncolók. 

• Michelangelo: Ádám teremtése. 

• Ferenczy Károly: Október. 

• Fényes Adolf: Babfejtők. 

• Koszta József: Tányértörölgetők. 

• Glatz Osztkár: Birkózók,  

• Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, 

hímes tojás, mézeskalács báb. 

• aratókorsó, tálak, miskakancsó. 

• Magyar koronázási jelvények. 

 

 

 

9. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Olló, kés, vonalzó (40 db). 

- Mintázó eszközök (20 db). 

- Építőkocka (fa). 

- Szövőkeret (30 db). 

- Csiszolópapír. 

 

 

10. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Síp. 

- Gumilabda (20 db). 

- Babzsák (20 db). 

- Ugrókötél (20 db). 

- Kislabda (20 db). 

- Tornapad (3 db). 

- Tornazsámolyok (6 db). 

- Medicinlabda (10 db). 

- Karika (20 db). 

- Jelzőszalagok (10 db). 

- Ugrószekrény (1 db). 

- Dobbantó (1 db). 

- Tornaszőnyeg (4 db). 

- Bordásfal (10 db). 

- Mászókötél (5 db). 

- Mérőszalag (1 db). 

 

11. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés taneszközök: 

- Térkép (irodalomtörténeti) (3 db). 

- Írói arcképsorozat (3 db). 

- Magyar értelmező szótár (5 db). 

- Szinonima szótár (5 db). 

- Helyesírási tanácsadó szótár (5 db). 

- Életrajzi lexikon (5 db). 

- Helyesírási szabályzat és szótár (20 db). 

- Hanganyag (hangkazetta, CD): 

• Népdalok, népmesék. 

• János vitéz. 

• Mitológiai és bibliai történetek. 

• Versek (Petőfi, Arany). 

• A kis herceg. 

• Görög regék és mondák. 

• Rege a csodaszarvasról. 

• Népballadák. 

• Arany: A walesi bárdok. 

• Toldi. 

• Egri csillagok (részletek). 
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• Janus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi 

Miklós, Csokonai Vitéz Mihály versei. 

• Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Petőfi Sándor, Arany János Jókai Mór 

művei. 

• Halotti beszéd és könyörgés. 

• Ómagyar Mária - siralom 

• Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó 

mindhalálig (rádiójáték). 

• Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 

Dezső, József Attila, Radnóti Miklós 

versei. 

• Megzenésített versek. 

- Videofilmek: 

• Magyar népmesék. 

• János vitéz (rajzfilm). 

• A Pál utcai fiúk (film). 

• Rab ember fiai (film). 

• Magyar mondák: Álmos vezér, A fehér ló 

mondája, A szentgalleni kaland, Botond, 

Lehel kürtje, István megkoronázása. 

• Arany: A walesi bárdok. 

• Lúdas Matyi (rajzfilm). 

• Egri csillagok (film). 

• Janus Pannonius emlékére. 

• Mátyás könyvtára. 

• A Corvinák. 

• Balassi, Csokonai: A felvilágosodás. 

• Mikszáth : Szent Péter esernyője (film). 

• Mikszáth prózája. 

• Liliomfi (film). 

• A reformkor I-II. 

• Petőfi. 

• Egy magyar nábob (film). 

• Kárpáti Zoltán (film). 

• A kőszívű ember fiai (film). 

• Halotti beszéd. 

• Légy jó mindhalálig (film). 

• Móricz és a Légy jó mindhalálig. 

• Móricz élete. 

• Nyugat. 

• A fiatal József Attila. 

• Erőltetett menet (film). 

- Könyv:   

• Népmesegyűjtemények (10 db). 

• O. Nagy Gábor: Magyar szólások és 

közmondások (5 db). 

• Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 db). 

• Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 

db). 

• Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam 

(5 db). 

• Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (30 db). 

• Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 db). 

• Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

(30 db). 

• Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 

db). 

• Szigligeti Ede: Liliomfi (30 db). 

- Fali-tablók: 

• Hangtan. 

• A teljes hasonulás. 

• Jelentéstan. 

• Szótan. 

• A szófajok. 

• Jelentés. 

• Szerkezet. 

• Mondattan. 

• Magyar nyelvemlékek. 

• Nyelvcsaládok. 

- Egyéb eszközök: 

• Petőfi (diasorozat). 

• Fogalmazás 5. (diasorozat). 

• Arany János: Toldi (diasorozat). 

• Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm). 

• A főnév (oktatócsomag). 

• Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm) 

• Ady és a nyugatosok, József Attila 

(diafilm). 

 

12. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Falitérkép: 

• Az ókori Kelet. 

• Az ókori Görögország. 

• A Római Birodalom. 

• Bibliai országok - Pál apostol utazásai. 

• Magyarország X-XI. sz. 

• A magyar népvándorlás és a honfoglalás. 

• Európa Nagy Károly korában. 

• Magyarország a korai feudalizmus idején. 

• A feudális Magyarország a XIII. sz. 

közepétől a XV. sz. elejéig. 

• A tatárjárás Magyarországon 1241-42. 

• A Föld népei a XIV-XV. században. 

• Magyarország 1526-1606. 

• Európa a XIV-XV. században. 

• A feudális Magyarország a XV. 

században. 

• Magyarország a XVII. században. 

• Európa a XVII. század közepén. 

• Az európaiak felfedezései és a 

gyarmatosítás XV-XVII. század. 

• Magyarország Bethlen Gábor korában 

(1629). 

• Magyarország népei a XVIII. század 

végén. 

• Európa a XVIII. század végén. 

• A Föld népei a XVI-XVIII. században. 

• Az 1848/49-es szabadságharc. 

• Európa a XIX. század második felében. 

• Európa a XIX. században. 

• Európa 1815-1849. 

• Európa az I. világháború idején. 

• A gyarmati rendszer 1830-1914. 

• Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-

ben. 

• A gyarmati rendszer felbomlása (1917-

1975). 

• A Tanácsköztársaság honvédő harcai. 

• Európa a II. világháború idején.  

• Hazánk felszabadulása. 

- Videokazetta: 

• Az ókori Egyiptom. 

• Egyiptomi hétköznapok. 

• Egyiptom, a Nílus ajándéka. 

• Széthi, a fáraó. 

• A piramisok. 

• A kínai Nagy Fal. 

• Az ókori Hellász. 

• Görögország. 

• Az ókori Róma. 

• Róma és Pompei. 

• Róma építészete. 

• A Colosseum, Róma. 

• Álmos vezér. 
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• Honfoglalás, államalapítás. 

• Aquincum. 

• Élet a középkori Európában. 

• Céh, inas - legény - mester. 

• A románkori művészet. 

• A román stílus. 

• Mátyás király. 

• Hunyadi János. 

• Mátyás országa. 

• Mátyás király könyvtára. 

• A lovagok, a Hunyadiak. 

• Mohács. 

• Magyar ereklyék. 

• Nagy Szulejmán és kora. 

• Rákóczi szabadságharca. 

• A francia forradalom. 

• Reformkor I-II. rész. 

• Kossuth élete. 

• A kiegyezés. 

• Oroszország a cártól Sztálinig. 

• Versailles. 

• A II. világháború. 

• 1956. október 23. 

- Egyéb: 

• Transzparens sorozat az általános iskolai 

történelem tanításához (5-8. évfolyam). 

• Diapozitív sorozat az általános iskolai 

történelem tanításához (5-8. évfolyam). 

• A magyar államcímer története (falikép). 

• Magyar történeti áttekintés a honfoglalás 

idejétől (falikép). 

• A középkori társadalom (falikép). 

• Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. 

osztályos történelem tanításához. 

• Forráscsomag a 7. osztályos történelem 

tanításához. 

 

 

13. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Táblai körző fa (2 db). 

- Táblai vonalzó 450-os fából (5 db). 

- Táblai vonalzó 600-os fából (5 db). 

- Táblai szögmérő fából (5 db). 

- Méterrúd fából (5 db). 

- Összerakható m3 (5 db).   

- Alaphálók, alapábrák (2 db). 

- Nagy matematikusok arcképei (5 db). 

- Sík és mértani modellezőkészlet (2 db). 

- Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítő-

fólia). 

- Helyi-érték táblázat (írásvetítő-fólia) 

- Oszthatósági szabályok (falikép). 

- Százalékszámítás (falikép). 

- Kétkaros mérleg és súlysorozat. 

- Hatványozás azonosságai (falikép). 

- Halmazok (falikép). 

- Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő-

fólia). 

- Lineáris függvény (falikép). 

- Másodfokú függvény (falikép). 

- Abszolútérték függvény (falikép). 

- Mértékegységek (falikép). 

- Területszámítások (falikép). 

- Kocka, téglatest (testek). 

- Űrmérték sorozat. 

- Szétszedhető dm3 

- Tükrözés (falikép). 

- Terület és kerületszámítások (falikép). 

- Négyszögek, kerülete, területe (falikép). 

- A kör kerülete, területe (falikép). 

- Szögpárok (falikép). 

- Hasábok (falikép). 

- Eltolás (falikép). 

- Pitagorasz-tétele (falikép). 

- Az egyenes körkúp, gúla (falikép). 

- Az egyenes henger, gömb (falikép). 

- Műanyag henger. 

- Műanyag kúp. 

- Műanyag gúla. 

- Műanyag hatszög alapú hasáb. 

- Műanyag ötszög alapú hasáb. 

- Testek felszíne, térfogata (falikép). 

- Algoritmus folyamatábra (falikép). 

 

14. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Pentium típusú 

-  új generációs számítógép (20 db). 

- Projektor (1 db).  

- Tintasugaras nyomtató (1 db). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fali-tablók: 

 

• A számítógép belső felépítése (IBM - 02) 

• Az input-output eszközök csatlakoztatása 

• A billentyűzet 

 

Alapvető programok 

 

• WINDOWS XP  

• OFFICE  2000. 

• Szoftver az INTERNET hálózatban való 

működtetéséhez. 

 

15. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Terepasztal. 

- 5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz 

tanításához. 

- 5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a 

környezetismeret és a földrajz tanításához. 

- Kőzetgyűjtemény. 

- 5-8. osztályos táblai vaktérkép sorozat. 

- Hőmérő (15 db). 

- Iránytű (15 db). 

- Térképjelek. 

- Magyarország térképe (falitérkép). 

- A Föld éghajlata (falikép). 

- A Föld természetes növényzete (falikép). 

- A Föld domborzata (falitérkép). 
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- Földgömb (10 db). 

- Tellúrium. 

- A Föld felszíne (dombortérkép). 

- A Föld morfológiai térképe a tengerfenék 

domborzatával (falitérkép). 

- A Föld forgása és keringése (falikép). 

- Afrika domborzata és vizei (falitérkép). 

- Ausztrália és Óceánia gazdasági élete 

(falitérkép). 

- Afrika domborzata (falitérkép). 

- Ausztrália és Új-Zéland domborzata 

(falitérkép). 

- Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és 

vizei (falitérkép). 

- Ázsia domborzata és vizei (falitérkép). 

- Európa domborzata és vizei (falitérkép). 

- Európa országai (falitérkép). 

- Észak-Európa (falitérkép). 

- Kelet-Európa (falitérkép). 

- Ázsia domborzata (falitérkép). 

- Közép Európa (falitérkép). 

- A Kárpát-medence domborzata és vizei 

(falitérkép). 

 

16. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök. 

- Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. osztály). 

- Mágneses rúd-pár fatokban. 

- Táblai mágnes 25 mm-es. 

- Fényből áram (videokazetta). 

- Részecskemodell (videokazetta). 

- Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat). 

- SI mértéktáblázat (falikép). 

- Mágneses készlet (komplett). 

- A naprendszer (tabló). 

- Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz 10 db). 

- Mikolacső (10 db). 

- Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti 

eszköz 10 db). 

- Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas 

eszközkészlet (25 db). 

- Rugós erőmérő (25 db). 

- Kétkarú emelő (5 db). 

- Karos mérleg, súlysorozattal (5 db). 

- Hőmérő. 

- Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet (1 

db). 

- Kétütemű motorminta (1 db). 

- Négyütemű motorminta (1 db). 

- Áramátalakító (1 db). 

- Csengő-reduktor (1 db). 

- Dugaszos ellenállásszekrény (1 db). 

- Generátor minta (1 db). 

- Elektromotor és generátor (4 db). 

- Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) 

(1 db). 

- Transzformátor modell (2 db). 

- Mérőműszer (Voltax) (25 db). 

- Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök 

létrehozására (25 db). 

- Sztatikus elektromosságot létrehozó 

eszközkészlet (25 db). 

- Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 db). 

- Prizmatartó (1 db). 

- Tanulókísérleti eszközkészlet a fény 

vizsgálatára (15 db). 

 

17. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Biológiai egységcsomag. 

- Bonctű. 

- Csíráztató. 

- Dia-pozitívek az 5-8. osztályos biológia 

tanításához. 

- Kézi nagyító (15 db). 

- Metszettároló. 

- Mikroszkópizáló.  

- Lámpa. 

- Mikroszkóp. 

- Szilvafa virága (modell). 

- Burgonya virága (modell). 

- Almafa (oktatótábla). 

- Rovarok (oktatótábla). 

- Lepkék (oktatótábla). 

- Sertés koponya. 

- Juh koponya. 

- Madár csontváz. 

- Emlős csontváz. 

- Fogtípusok. 

- Lábtípusok. 

- Szarvasmarha (oktatótábla). 

- Házityúk (oktatótábla). 

- Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla). 

- Fenyő (oktatótábla). 

- Erdei pajzsika (oktatótábla). 

- Kocsányos tölgy virága (oktatótábla). 

- Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák). 

- Keresztes pók (oktatótábla). 

- Mókus (oktatótábla). 

- Sün (oktatótábla). 

- Szarka (oktatótábla). 

- Sertés koponya.  

- Róka (oktatótábla). 

- Szarvas v. őzagancs. 

- Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei 

(oktatótábla). 

- Görény (oktatótábla). 

- Sáska (oktatótábla). 

- Ürge (oktatótábla). 

- Varjú (oktatótábla). 

- Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei 

(oktatótábla). 

- Hal (csontváz). 

- Béka (csontváz). 

- Rák testfelépítése (oktatótábla). 

- Fürge gyík (csontváz). 

- Nemzeti parkjaink (falitérkép). 

- Fali-tablók:  

• A sejtmagnélküli egysejtűek 

• Szivacsok, csalánozók 

• Gyűrűs-férgek 

• Puhatestűek 

• Ízeltlábúak 

• Gerincesek 

• Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok 

• Nyitvatermők 

• Zárvatermők 

• A lomblevél működése 

• A virág és virágzat  

• Termések, terméstípusok 

• Fásszár keresztmetszete 

• Egyszikű szár keresztmetszete 

- Az emberi bőr (bőrmetszet). 
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- Emberi csontváz. 

- Csípőcsont. 

- Csövescsont. 

- Koponya. 

- Emberi torzó. 

- Lapos és csöves csont metszete. 

- Emberi nyelv fogakkal (modell). 

- Légzés (oktatótábla). 

- Szív-modell. 

- Vese (metszet). 

- Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla). 

- Szem (modell). 

- Hallás és egyensúly szerv (modell). 

- Emberi fejmetszet. 

- Fül (modell). 

 

 

18. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Video - dvd filmek: 

• Az élelem 

• Alapvető élelmiszerek 

• Az izmok és a mozgás 

• A dohányzás és az egészség  

• Vigyázz a gyógyszerekkel 

• Járvány, avagy a gyermek kábítószer, 

alkohol 

• Ép testben ép lélek 

• Az emberi szervezet reprodukciós 

rendszere 

 

19. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Kémcső (50 db). 

- Főzőpohár (25 db). 

- Óraüveg  (10 db). 

- Borszeszégő (10 db). 

- Kémcsőfogó (10 db). 

- Vasháromláb (8 db). 

- Azbesztháló (8 db). 

- Vízbontó készülék (1 db). 

- Kalotta molekulamodell (1 garnitúra). 

- Pálcika modell (1 garnitúra). 

- Mágneses atommodell (1 garnitúra). 

- Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 db). 

- Fali-táblók: 

• Atomok elektronvonzó képessége 

• Fémek jellemerősségi sora 

• Periodusos rendszer 

• Elektronhéjak kiépülése 

- Oktatótáblák: 

• Fémek reakciói vízzel 

• Fémek reakciói savval 

• Sav-bázis reakció 

• Közömbösítés 

• Redukció a redukáló sorban 

• Peptid-kötés 

- Videokazetták: 

• Ismeretlen ismerős a víz 

• Kincsek a hookban és a bányákban 

• A fémek általános jellemzése 

• A víz 

• Az élet elemei 

• Levegő, tenger, kőzet 

• Atom és molekula 

• A víz egy csodálatos nyersanyag 

• A konyhasó 

• Tűzijátéktól a házépítésig 

• A magyar ezüst, az alumínium 

• Az év féme a vas 

• Lidércfény és nitrátos vizek 

• Kénsav a felhőből és a gyárból 

• Szabadon és kötve 

• Atom és molekula 

- Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. 

osztályos kémia tanításához (1 db). 

 

20. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Pianínó. 

- A kerettantervben szereplő zenehallgatási 

anyag hangkazettán vagy CD lemezen. 

- Videofilmek: 

• Tánctípusok. 

• Jeles napok népszokásai. 

• Zeneszerzők arcképcsarnoka 

- Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, 

eszközök. 

 

21. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák. 

- Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz. 

- Táblai körző (fém hegyű). 

- 600-os táblai vonalzó. 

- 450-os táblai vonalzó. 

- 100 cm-es táblai vonalzó. 

- Táblai szögmérő. 

- Műanyag, átlátszó kocka, tégla. 

- Demonstrációs testek (fa). 

- Dia-pozitívek: a kerettantervben a 

megismertetésre, elemzésre ajánlott 

műalkotásokról (1-1 db). 

- Videofilmek: 

• Képzőművészet a honfoglalás idején 

• A román stílus 

• A gótika 

• Reneszánsz 

• XIX. század művészete 

• XX. század művészete 

• Pásztorkodás a Hortobágyon 

• Testbeszéd, gesztus 

 

22. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Fareszelő lapos 25x200 (15 db). 

- Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 db). 

- Fareszelő félgömbölyű 25x200 (15 db). 

- Vasreszelő lapos 25x200 (15 db). 

- Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 db). 

- Vasreszelő félgömbölyű 25x200 (15 db). 
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- Laposfogó (10 db). 

- Kalapács 15-20 dekás (15 db). 

- Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15-15 db). 

- Fafűrész (illesztő), vasfűrész (15-15 db). 

- Lyukfűrész (10 db). 

- Kézi fúró (amerikáner) (4 db). 

- Lemezvágó olló (10 db). 

- Faliképek a fa megmunkálásáról (5 db). 

- Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 db). 

- Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 db). 

- A gépek (fali-tabló) (3 db). 

- Kerékpár (1 db). 

- KRESZ -táblák (oktató táblák) (1-1 db). 

- LEGO-DACTA építőkészlet (4 db). 
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23. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Ugródomb (1 db). 

- Magasugrómérce fém (1 pár). 

- Magasugróléc (1 db). 

- Maroklabda (10 db). 

- Súlygolyó 3 kg (1 db). 

- Súlygolyó 4 kg (1 db). 

- Tornaszekrény (1 db). 

- Gyűrű (1 db). 

- Gerenda (1 db). 

- Dobbantó (1 db). 

- Tornazsámoly (4 db). 

- Medicinlabdák (20 db). 

- Ugráló kötél (20 db). 

- Kézi súlyzók (10 db). 

- Mászókötél (5 db). 

- Kosárlabda (15 db). 

- Kézilabda (5 db). 

- Focilabda (5 db) 
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PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 

ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

 

 

 

 

A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában működő Iskolaszék, 

Intézményi Tanács 2022. 08.30-án megtárgyalta és véleményezte az intézmény 

Pedagógiai Programját. 

 

 

 

A program felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban ellenvetés nem merült 

fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Galgahévíz, 2022. 08.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

 Intézményi Tanács, Iskolaszék elnöke                                                    

              Dr Péli László                                                                    
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PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 

ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában működő 

Diákönkormányzat 2022.08.30-án megtárgyalta és véleményezte az intézmény 

Pedagógiai Programját. 

 

 

 

A program felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban ellenvetés nem merült 

fel. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Galgahévíz, 2022.08.30.  

 

 

 

 

                                       Sándor Attila  

     diákönkormányzat elnöke                                
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PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA  

 

ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

 

 

 

 

A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete 2022. 08.30-án 

nevelőtestületi értekezletén megtárgyalta az intézmény Pedagógia Programját. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Galgahévíz,2022.08.30. 

 

 

 

 

………….…………………………              ---------------------------------------------- 

       Szárazné Garamszegi Beáta   Basa Tünde Erzsébet 

        jegyzőkönyv vezető                                               intézményvezető 

 

 

 

 

 

…………………………….      …..…………………….. 

   Ruffné Basa Rózsa                                                  Bankó Edit Margit 

jegyzőkönyv hitelesítő                          jegyzőkönyv hitelesítő

            

        

 

 

 


