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BEVEZETŐ 

  

Az intézmény jellemzői 

 

Iskolánk, a Baksai Általános Iskola 1860 óta foglalkozik a település gyermekeinek nevelésével, ok-

tatásával.   

Az elemi népiskola fenntartása és működési rendje hosszú ideig nem változott. Bővítésre először 

1942-ben került sor, majd 1983-ban indult a falu nagy beruházása a jelenlegi nyolc tantermes 

iskolánk építése.  

Az iskola évszázadokon átnyúló története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató mun-

kánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak 

megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cse-

lekvő együttélésének gyakoroltatására.  

  

Iskolánk fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Intézményünk 

alapító okirata határozza meg feladatainkat. Intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola 

működik.   

Tanulóink jelentős hányadát öt település – Baksa, Kisdér, Ócsárd, Tengeri, Téseny – iskolásai al-

kotják. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagy-

mértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik.   

Munkánk során fontosnak tekintjük tanórán és tanórán kívül segíteni a nehéz körülmények között 

élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatunk a te-

hetséggondozás. Intézményünk nyitott az eltérő adottságokkal, készségekkel, képességekkel ren-

delkező tanulók, valamint a különböző kultúrák befogadására.   

Ennek érdelében lehetőséget kínálunk: 

 Két idegen nyelv – angol, német – oktatására, 

 Informatikaoktatás alsó tagozaton is,  

 Színes szabadidős programok, 
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 Képességfejlesztő foglalkozások,  

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására,  

 Testnevelés órákon úszásoktatást szervezünk a pécsi ANK uszodájában,  

 Sportolási lehetőséget biztosítunk labdarúgás szakosztályunkban, 

 Tanulmányi versenyeken, nyári táborokban vehetnek részt tanulóink. 

 

Legfontosabb céljaink   

 A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás meg-

alapozását szolgáló képességek fejlesztése   

 Kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű használata  

 A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, és megerő-

sítése 

 A digitális írástudás mindennapi gyakorlattá válásának támogatása a tanulók és a pedagó-

gusok körében 

 Egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása  

 Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása  

 A környezeti nevelés szerepének növelése, az iskolaszépítés, fák, virágok, fűszernövények 

ültetése, udvar szépítése, rendezése a pályázati lehetőségek és a szülői kapcsolatrendszer 

segítségével  

 A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása   

 Hagyományok ápolása  

 Intézmények közötti együttműködések ösztönzése 

Közös célok megvalósításának színterei:   

 Általános iskolai nevelés, oktatás   

 Könyvtári szolgáltatás   

 Ünnepélyek, megemlékezések   

 Kirándulások, táborok  

 Pedagógus továbbképzések   
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Baksai Általános Iskola küldetésnyilatkozata  

 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször vál-

toztak az épület falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő polgároknak. 

 

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, 

szeretetben felnevelni és 

szabadságban elbocsátani.” 

                                                (Rudolf Steiner) 

 

A Pedagógiai Program jogszabályi alapja 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 az 1992. XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-

sáról a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

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

 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-

nyek névhasználatáról 

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású in-

tézmények állami fenntartásba vételéről  

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

 A 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti 

köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156713.232575
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156713.232575
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156713.232575
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156713.232575
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
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Jogi státusz 

Intézmény adatok 

 

Hivatalos neve: Baksai Általános Iskola 

Székhelye: 7834 Baksa, Rádfai út 2/a. 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Szigetvári Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

Típus: általános iskola 

OM azonosító: 202757 

Köznevelési alapfeladatai:  

 általános iskolai nevelés-oktatás 

- nappali rendszerű  

- alsó tagozat, felső tagozat 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyer-

mekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmo-

zottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlédési zavarral küzdők, ér-

telmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

- nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 

(magyar) 

-  integrációs felkészítés 

 egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

 speciális jellemző a minden évfolyamot érintő, külső helyszínen megvalósuló úszások-

tatás 

 a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 176 fő 

 évfolyamok száma: 8 

 könyvtár: iskolai könyvtár helyben megoldott félállású iskolai könyvtárossal 
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A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga: 

 7834 Baksa, Rádfai út 2/a. 

 Helyrajzi száma: 305/4 

 Hasznos alapterülete: 2834 m2 

 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog  

 Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

  

A BAKSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA  

  

Nevelési Program 

 

Az iskolában folyó nevelő – oktató munka 

Alapelvek   

 

Iskolánkban arra törekszünk, hogy a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeivel élve, életkori sajá-

tosságainak, lehetőségeiknek megfelelően fejlesszük tanulóink azon képességeit, amelyek elen-

gedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, 

saját sorsuk alakításához.  

 

Az intézményben tanító pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább fel-

sorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 

 

 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.   

 Ennek keretében:  

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,  

• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, törekszünk az iskola minden 

szintjére kiterjedő információmegosztásra, részvételre, bevonásra (DÖK, parlament, fóru-

mok, iskolagyűlés), 
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• a tanulók képességeit az oktatás során egyénre szabottan fejlesztjük és megerősítjük,   

• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhat-

ják, mit várunk el tőlük,  

• 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. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismere-

teinek, képességeinek, készségeinek kialakítása a kompetencia alapú oktatás módszertanának 

és eszközeinek széleskörű alkalmazása a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemi-

leg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni. 

Ennek érdekében:  

• a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, 

a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget nyújt,  

• iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-

nyokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók mű-

veltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat segíti szűkebb és tá-

gabb környezetükben,   

• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében 

látjuk,  

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, szeretnénk el-

érni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának értéke legyen,  

• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,  

• segítjük tanulóinkat a közösségi, demokratikus értékrend és erkölcsi normák elfogadásához, 

• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására,  
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• szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén táp-

láljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.  

 

A legfontosabb kompetenciánk a tanulás megtanulására és tanulás folyamatos fenntartására való 

képesség. Ennek érdekében, oly módon kell alakítanunk a tanulás megszervezését, és az iskola 

belső világát, amely a tanulóknak nagyobb aktivitást biztosít, olyan nyitott problémahelyzetet te-

remt, melyekre maguk találják meg a megoldást.   

 

3.    Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében.   

Ennek érdekében:  

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,   

• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredmé-

nyeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint településünk érdeklődő polgá-

rai,  

• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a környezetünkben található iskolákkal és köz-

művelődési intézményekkel,  

• az iskolát fenntartó Szigetvári Tankerületi Központtal,  

• az intézménnyel kapcsolatban álló egyházakkal,  

• a községben működő kulturális, sport és civil szervezetekkel, 

• körzeti települések önkormányzataival pl. a különféle települési rendezvényeken. 

  

4. A tanulók fejlesztését pedagógusaink az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulás-

szervezéssel és bánásmóddal szolgálják. Az alapvető képességek, készségek, fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre építünk. 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 tekintjük irányadónak.   
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5. Intézményünkben a pedagógiai eljárások során arra törekszünk, tanuló önmagához és má-

sokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a 

tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e tevékenységek támogatása az iskolán kívül is 

eredményesen megvalósuljon.   

6. A pedagógiai alapelveink meghatározója az egységes alapokon nyugvó tanulási követelmé-

nyek, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása.  

7. A felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú a kulcskompetenciák kialakí-

tása, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges ismeretek, tanulási képességek és attitűd 

kiművelése, és tapasztalati úton történő ismeretszerzés alapelveinek előtérbe helyezése.  

8. Nevelő oktató munkánk során megismertetjük tanulóinkkal az etikus gazdasági és társadalmi 

viselkedésmódokat, a minőségi munkavégzéshez kapcsolódó értékeket.  

9. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása olyan szakmaközi együttműködésben, nyitott taní-

tási-tanulási folyamatban valósul meg, amely az egyéni szükségletekhez igazodó eljárásokat, 

időkeretet, eszközöket, módszereket, terápiákat alkalmaz, és figyelembe veszi a sajátos ne-

velési igényű gyermekekre vonatkozó tantárgyi tartalmakat.  

  

Célok  

 

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

lókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.  

  

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklő-

désre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értéke-

ket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg visel-

kedésüket, magatartásukat.   

  

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények véd-

elme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.  
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2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakí-

tása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az 

egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).  

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Fele-

lősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitott-

ság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.  

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.  

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

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szo-

kásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, ál-

dozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a meg-

egyezésre.  

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértéke-

lés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: 

a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tiszte-

lete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.  

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő ki-

sebbségek - kiemelten a cigány - és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, ha-

gyományaik megismerése, tiszteletben tartása.  

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlősé-

gének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi 

jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés 

a demokrácia érvényesítésére.  

11. Személyes példamutatás a gyerekek toleranciára nevelésében, másság elfogadásában, em-

pátia és az emberi jogok tiszteletben tartásában.    
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12. Minden gyerek számára a szociális hátrányok lehetőség szerinti kompenzálása az esély-

egyenlőség érdekében a képességeinek, érdeklődésének és céljainak megfelelő tevékenységi 

formák biztosítása.  

13. A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás meg-

alapozását szolgáló képességek fejlesztése.  

14. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, ér-

tékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 

számára.  

15. Hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie tanulóinknak a világgazdaság, a nemzetgazda-

ság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről 

és folyamatokról.  

16. A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük 

elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészü-

lésük segítése.  

17. Minden tanulónk képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe tör-

ténő beleélés képességére, a kölcsönös elfogadásra.  

18. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók fogyatékosságból eredő hátrányának megelő-

zése, csökkentése, a hiányzó, vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a funk-

ciók egyensúlyának kialakítása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük 

sérülés-specifikus szempontú támogatása, a meglevő funkciók bevonásával.  

19. Célunk a mindenkori tantervi előírásoknak megfelelően az alábbi kulcskompetenciák kialakí-

tása és fejlesztése:  

• Anyanyelvi kommunikáció: felkészíteni a tanulókat a hallott és olvasott szöveg értésére, a 

szövegalkotásra, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatra.  

• Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése során egyik legfőbb célunk, hogy a tanulók ké-

pesek legyenek a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására.  

• Digitális kompetencia: felkészíteni a gyerekeket az információs társadalom technológiáinak 

magabiztos és kritikus használatára.  
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• Hatékony, önálló tanulás: képessé tenni a gyerekeket arra, hogy az általános iskolai képzés-

ből kilépve is legyenek kitartóak a tanulásban, tudják tervezni és szervezni saját tanulásukat 

másokkal együttműködve, s használni tudják tudásukat és képességeiket a legkülönfélébb 

helyzetekben.  

• Matematikai kompetencia: felkészíteni a tanulókat a mindennapok problémáinak  

a megoldására, hiszen a matematikai gondolkodás fejlesztésénél és alkalmazásánál a folya-

matok és tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek.  

• Természettudományos kompetencia: képessé  tenni a tanulókat, hogy gyakorlatias módon 

tudják tudásukat alkalmazni egyéni és közösségi célok elérésében, problémamegoldásaik-

ban.  

• Esztétikai-művészi tudatosság és kifejezőképesség: a kreativitás és az arra való készség fej-

lesztése, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális programokban való részvétel révén gaz-

dagodjon a tanulók önismerete.   

• Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: segítséget nyújtani a tanulóknak, hogy 

a mindennapi életben megismerjék tágabb környezetüket, képesek legyenek a kínálkozó le-

hetőségek megragadására, tervek készítésére és végrehajtására.   

• Szociális és állampolgári kompetencia: az erkölcsi ítélőképesség kialakítása a humanizmus 

jegyében, mások érdekeinek figyelembevétele. Cél, hogy a tanulók képesek legyenek a tár-

sadalmi folyamatokról, a demokráciáról kialakult tudásukat felhasználva aktívan részt venni 

a közügyekben, elfogadják a közösségi összetartást megalapozó közös értékeket és ezeket 

tiszteletben tartsák.  
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Célok értékelése:  

• tanulók felé: osztályfőnöki óra, iskolagyűlés, DÖK gyűlés  

• szülők felé: szülői értekezlet, SZM választmányi ülés  

• pedagógusok felé: félévi-, év végi értekezlet, munkaértekezlet  

• fenntartó felé: vezetői beszámoló  

• lakókörnyezet felé: tanévzáró ünnepély  

 

Feladatok  

  

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek beépülését elő-

segítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő 

tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó fo-

lyamatos értékelés.  

1. A tanulók képességeinek egyénre szabott fejlesztése és megerősítése.   

2. Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése.   

3. Tiszta és biztonságos környezet az egészséges élet és az eredményes tanulás feltételeinek 

folyamatos biztosítása, a gyermeki személyiség zavartalan fejlődésének érdekében.  

4. Egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése.   

5. Esélyteremtés, a szociális illetve műveltség hátránnyal küszködő tanulók segítése, felzárkóz-

tató foglalkozások.   

6. Kulturált magatartás, szokásrend kialakítása, az iskolai fegyelem erősítése.  

7. Gyermeki felelősségtudat folyamatos fejlesztése, önmaga, társai és környezete iránt.    

8. Reális tanulói önértékelés, együttműködési képesség kialakítása.   

9. Tanulóink vitakészségének, kritikai szemléletmódjának fejlesztése.  

 A tanulás színterének nem csak a tanórákat tekintjük, hanem a nem formális lehetőségekre is 

építünk.   

 

Hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód igényeinek kialakítására, a saját testét fizikailag és 

szellemileg uraló, jó cselekvési biztonsággal rendelkező növendékek képzésére és nevelésére. 
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Figyelmet fordítunk a helyes táplálkozás ismeretére, a higiénés szokások betartatására, az alko-

hol, a drog káros hatását megismertetjük a tanulókkal.  

 

A nevelési-oktatási céljaink elérése lehetetlen biztos anyanyelvi ismeretek, az eredményes szö-

vegértő és feldolgozó olvasástudás kialakítása nélkül.  

 

Az SNI tanulók számára olyan tanulási környezetet, speciális módszerek, tapasztalatszerzési le-

hetőség biztosítása, amelyben sokoldalú szemléltetéssel, cselekvéssel, gazdag feladattárral, spe-

ciális eszközök alkalmazásával valósul meg készség- és képességfejlesztés.  

A pedagógus az SNI tanulók esetében a tananyag adaptálásánál, feldolgozásánál fokozottan ve-

gye figyelembe az egyes tanulók fejlettségi szintjét, a támogatás szükséges mértékét, a tantárgyi 

tartalmak sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó specifikus jellemzőit, az irányelvekben 

foglaltakat.   

Az egyéni haladási ütem biztosítására egyéni fejlesztési és tanulási terv készítése, individuális 

módszerek, technikák alkalmazása az SNI tanulók esetében kiemelt feladat.  

  

Nevelési és oktatási céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott sze-

mélyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.   

A fenti célok elérését szolgálja helyi tantervünk, az abban szereplő tartalmak elsajátításával, és 

ezen tartalmakhoz kapcsolódó feladatok és követelmények teljesítésével.  

  

Nevelő oktató munka eszközei, eljárásai, tevékenységek 

 

 Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fej-

lesztése oly módon, hogy a tanulócsoportok foglalkozásainak 30 % - a IKT eszközzel támoga-

tott tanóraként valósuljon meg. Digitális munkarend, vagy esetleges hibrid oktatás esetén 

minden tanuló elérése, könnyen kezelhető digitális tananyagtartalmak, valamint iskolai ke-

retrendszer alkalmazása. 

 Az intézmény Pedagógiai Programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT 

alapú kompetenciafejlesztés céljaival.  
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Sikerkritérium 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeres-

nek, ha    

• a tanulók kifejezésre juttatják, hogy jól érzik magukat az iskolában,  

• igényeiknek és képességeiknek megfelelő kibontakozási lehetőséget találnak az iskola által 

nyújtott kínálatban,  

• a továbbtanulási mutatók azt jelzik, hogy a tanulók megállják a helyüket a választott intéz-

ményben, pályaválasztásukkal elégedettek,  

• az iskolák közötti versenyekre benevezett tanulóink sikerrel szerepelnek, vagy a megméret-

tetést a tanulók örömmel élik meg,  

• az év végi értékelési szakaszban a tanév végén a tanulók nagy része a képességeihez mérten 

szilárd alapismeretekkel rendelkezik (elégtelen tantárgyi érdemjegyet nem kap),  

• a tanulók a felnőttekkel szemben tisztelettudók, társas kapcsolataikban kulturáltak,  

• az iskolát és környezetét magukénak érzik a diákok, állagát óvják, törekszenek a tisztaságra, 

a környezet szépítésére, munkájukkal szemben igényesek, füzeteik külalakja esztétikus, ru-

házatuk, iskolai felszerelésük ápolt, higiénikus a tanulók minél nagyobb százalékánál, figye-

lembe véve a tanulók szociális hátterét.  

• a szülők-fenntartók visszajelzései az iskolai tevékenységről elégedettséget mutatnak, 

• képesek tanulóink lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konf-

liktusok kezelésére. 

•  a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulóink évfolyamvesztés nélkül tovább haladnak, 

• diákjaink többsége szakképesítést adó, a tehetségesek érettségit adó intézményben tanulnak 

tovább,  

• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók körében sikerül elérnünk a nyolc osztályos végzettséget, 

• A képességfejlesztő tevékenységi formák közül minden hátrányos helyzetű tanuló legalább 

egy foglalkozás állandó résztvevője.  
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A személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

  

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle 

iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Iskolánk célja, hogy tanítványaink 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Munkánk során figyelembe vesszük 

adottságaikat, fejlődésüket iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, szervezett és spontán tapaszta-

lataikkal összhangban.  

Az ismeretanyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók műveltségét, vi-

lágszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.  

Iskolánk nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanu-

lásnak, a játéknak, a munkának.  

Fejleszti a tanulók önismeretét, önkontrollját, együttműködési készségüket, edzi akaratukat. Fo-

kozatosan kialakítja bennük a felelősséget önmagukért, elmélyíti az önfejlesztés igényét. Hozzá-

járul életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meg-

gyökereztetéséhez.  

  

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink 

  

1. A tanulók erkölcsi nevelése.  

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé ala-

kítása.  

2. A tanulók értelmi nevelése.  

Feladata: 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.  

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontossá-

gának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kom-

munikáció elsajátítása.  

4. A tanulók érzelmi nevelése.  
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Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

5. A tanulók akarati nevelése.  

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.  

6. A tanulók nemzeti nevelése.  

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyomá-

nyok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A ha-

zaszeretet érzésének felébresztése.  

7. A tanulók állampolgári nevelése.  

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés fel-

keltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenysé-

gekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.  

8. A tanulók munkára nevelése.  

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására 

és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.  

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése.  

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.  

10. Kommunikációs képességek fejlesztése: a tanórán belül megvalósított beszéd, olvasás és írás-

képzés mellett modern kommunikációs technikák elsajátítása  

(számítógép, könyvtár használata, drámapedagógia)  

11. Cselekvés képességeinek fejlesztése: cél, hogy tanulóink reális önértékelésével kifejlesszük 

az erőfeszítés örömét egy adott optimum eléréséhez.  

12. Szociális képességek fejlesztése: erkölcsi ítélőképesség kialakítása a humanizmus jegyében, 

mások érdekeinek figyelembevétele.  

13. Konstruktív életvezetés képességének kialakítása: intellektuális, egészségügyi és esztétikai 

szükségletek alapján.  
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A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva valamennyi pedagógus ismeretközlő tevékenységé-

ben meg kell jelenjenek a személyiségfejlesztést szolgáló pedagógiai értékközvetítő tevékenység 

lényegi elemei, mint:  

• az erkölcsi ismeretek,  

• a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és azok részét 

képző ismeretek,  

• az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség,  

• a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés,  

• a bűnmegelőzés,  

• a drog-prevenció,  

• fogyasztóvédelmi nevelés.  

  

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási- tanulási folya-

matba illeszkedő tanítási óra.  

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a 

tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.  

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyerme-

keket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.  

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják.  

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben iga-

zodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott tel-

jesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanu-

lók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.  
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A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a ne-

velők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett mó-

don, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség 

által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alap-

vető feladata.  

Alapfeltétel a nyugodt, kiegyensúlyozott iskolai osztályközösségi klíma biztosítása, amelyben a 

tanulók érzelemvilága, személyisége optimálisan fejlődhet.   

A szociális kompetenciák - nyitottság, empátia, társas érzékenység, felelősségérzet, segítő-

készség, odafigyelés - kiemelt fejlesztésével a tanulók társas kapcsolatainak pozitív befolyáso-

lása, tudatos irányítása. 

 

 Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei:  

 tanítási órák,  

 tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. napközi, kirándulások, sportfoglalko-

zások)  

 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diák-önkormányzati munka),  

 szabadidős tevékenység. 

  

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

  

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

Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó 

tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesz-

tése. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azo-

kat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók kooperatív tevékenykedteté-

sét, aktív együttműködését biztosítják. 

A kisebbségi tanulóknál az identitás fejlesztése. A kisebbség történelmének, kultúrájának 

(népművészet, képzőművészet, irodalom, zene, stb.) megismertetése, feldolgozása. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.  
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A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni 

akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani 

képes – személyiséggé válásig.  

3. Az önkormányzás képességének kialakítása.  

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segít-

séggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevé-

kenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevé-

kenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség ál-

tal történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szer-

vezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együtt éléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthet-

nek.  

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

6. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegíti integrált nevelésük 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal. A pedagógusok kiemelt feladata az osztály közös-

ségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.  

Összegezve:  

 Közös cél – tudjuk, merre tartunk,   

 Felelősségvállalás a sikerért – sikerülnie kell,   

 Együttműködés – mindannyian érintettek vagyunk benne,   

 Folyamatos fejlődés – lehetünk ennél jobbak is,   

 A kölcsönös tisztelet - mindenki valamiben tehetséges,  

 Nyitottság - meg tudjuk beszélni a köztünk levő különbségeket,   

 Sikerek elismerése és a jó hangulat – jól érezzük magunkat a bőrünkben.   
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Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenysé-

gek segítik.  

 

Hagyományőrző tevékenységek  

 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 

1956. október 23., 1849. október 6., 1848. március 15. évfordulóján, mikuláskor a testvérosztá-

lyokkal, karácsonykor, farsangkor, a gyermeknapon, a Költészet, ill. a Nemzeti összetartozás nap-

ján, a 8. osztályosok ballagásakor, a 8. osztályosok búcsúbálja, ill. a világnapok, jeles napok alkal-

mával (Víz világnapja, Madarak és fák napja, Föld napja). 

  

Diákönkormányzat 

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormány-

zat munkáját a megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzat vezetősége irányítja. A diák-

önkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.  

 

Napközi otthon, tanulószoba 

A törvényi előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. 

évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. A tanítás nélküli munka-

napokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők gyermekük számára írásban igénylik.  

 

Diákétkeztetés 

A tanulók igénylés esetén napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna), valamint az isko-

latej és az iskolagyümölcs programban részesülnek. Az önkormányzat által megállapított étkezési 

térítési díjakat az általuk meghatározott módon kell befizetni.   
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Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 

gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik.   

• Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességei-

nek fejlesztésére 2011. évi CXC. törvény előírásai szerinti felzárkóztató órát, illetve egyéni 

foglalkozásokat szervezünk.  

• A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt 

elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képességfejlesztő 

órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból. További tehet-

séggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehe-

tőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.   

  

Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órák-

kal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a külön-

féle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

  

Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkö-

rök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek vala-

milyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

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

  

Versenyek, vetélkedő, bemutatók 

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

senyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 
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megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai mun-

kaközösségei vagy a szaktanárok végzik. Szervezünk iskolai helyesírási, -szépírási, -szépolvasó, -

szép magyar beszéd, -német, -angol, -történelem, -matematika, népdaléneklési, -szavalóverse-

nyeket, könyvtári - és műveltségi vetélkedőket. A mesevetélkedőnkre, a művészeti találkozónkra, 

valamint a „Baksa kupa” mérkőzéseire minden tanévben a régió intézményeit is meghívjuk. A ” 

Felsős leszek” vetélkedő során ünnepélyesen léphetnek át a tanulók az alsó tagozatból a felső 

tagozatba. 

 

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegí-

tése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A 

tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes. E célra évente egy tanítási nap fordítható osz-

tályonként.  

  

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

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

lönféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatá-

sok. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. Ezen foglalkozások 

igénybe vétele lehetőség szerint délután történik. Ettől eltérni az iskola igazgatójának engedélyé-

vel lehet.  

  

Szabadidős foglalkozások 

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

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

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

nok, táncos rendezvények stb.).   
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Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon meghatározott idejű nyitva tartással 

látogatható iskolai könyvtár segíti.  

  

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítmé-

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

lett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

  

Hit- és vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenysé-

gétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek.   

  

Iskolánk kiemelt célja a személyiségfejlesztés, mert – mint külső tényezőnek – a tanulók szemé-

lyiségének alakításában, egészséges fejlődésében meghatározó szerepe van.  

 

Fontosnak tartjuk:  

 Az egészség-, környezetmegóvó szemléletmód kialakítását 

 Inkluzív nevelés-oktatás megvalósítását   

 A szocializáció segítését   

 Pozitív mintaadás, elősegítve a társadalmi életbe való későbbi beilleszkedést a helyes maga-

tartásformák megismertetésével   

 A tanulói személyiség fejlődését szolgáló területeteket: szociális és társadalmi kompetenciák 

fejlesztését, társadalmi érzékenységet, társas aktivitást, kreativitás fejlesztését a játék széles-

körű alkalmazásával   

Személyiségfejlesztés lehetőségei  

 Differenciált képességfejlesztés  

 Kommunikációs képességfejlesztés  
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 Önállóságra nevelés   

 Esztétikai érzék fejlesztése  

 Társas kapcsolatok kibontakoztatása  

A személyiségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei  

 Tehetséggondozás   

 Kulturált magatartásformák gyakorlása  

 Másság elfogadtatása, tolerancia  

 Önbizalom növelés, sikerélmény biztosítása  

 Kudarcélmény kezeléstechnikáinak megismertetése   

 Kritikai érzék alakítása  

 Együttműködési képesség alakítása   

 Konfliktuskezelés technikáinak elsajátítása   

 Egészséges életvitel alapvevő ismereteinek közvetítése   

 Kulturált versengési stílus   

 Emberi értékek tisztelete   

 Társas kapcsolatok etikájának gyakorlása   

 Káros szenvedélyek- elutasító magatartás   

  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek (BTMN) enyhítését szolgáló tevékenységek 

  

A beilleszkedési magatartási nehézségekre való odafigyelés már az iskoláskor elején fontos, hiszen 

ezeknek a problémáknak a megjelenése előrevetíti a későbbi társadalmi beilleszkedési nehézsé-

geket.   

 

Kiemelt feladataink  

 Szociális kompetencia fejlesztése  

 Tanulók alapos megismerése (különböző módszerekkel pl. beszélgetőkörök, részképesség 

mérés, szociometria, )  

 Problémafeltárás   
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 Egyéni terápiák kidolgozása  

 Problémás tanulók nyomon követése  

 Esetmegbeszélések, kapcsolat a szülőkkel  

Ennek érdekében az alábbi célok elérése törekszünk  

 Együttműködési, konfliktuskezelési készség  

 Empátia, megértés képessége    

 Hiteles magatartás kialakítása  

 Önbizalom és önállóság fejlesztése   

 Kudarctűrés és a siker kezelésének képessége   

 Felelősségvállalás és döntéshozás képessége  

 Szabálykövetés, szabályok alkotásának és elfogadásának képessége   

  

A fejlesztés érdekében az alábbi lehetőségeket mozgósítjuk:  

 A pedagógus- diák és pedagógus- szülő viszonya tekintetében több lehetőséget biztosítunk 

személyes kapcsolataikban.  

 Az új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a frontális tanulásszervezés mel-

lett.   

 Együttműködés erősítése, a tanulás verseny jellegének csökkentése, külső szakemberek se-

gítsége. 

 

Módszerek:  

 Egyéni fejlesztő beszélgetések, beszélgetőkörök,  

 Tanulási kudarcok esetén felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások szervezése,   

 Tréninggyakorlatok (stresszoldó, krízisfeldolgozó),  

 Pozitív érzelmi élmények biztosítása (különböző lehetőségeket alkalmazva pl. Boldogságóra 

programba való bekapcsolódás),  

 Resztoratív konfliktuskezelési technikák alkalmazása.  
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Nevelőtestület álláspontja, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Feladatunk, hogy tanít-

ványaink segítségére legyünk abban, hogy megtalálják azokat a területeket, amelyekben a legte-

hetségesebbek. Segítsük őket továbbá abban, hogy azokat az alapvető képességeket fejlesszük, 

amelyek szükségesek az iskolai tanuláshoz.   

  

Tehetségfejlesztés feladatai, formái:  

 Tehetséges tanulók felismerése, a tehetség mibenlétének megállapítása, személyi, tárgyi fel-

tételek megteremtése.   

 Differenciált feladatok alapján történő foglalkoztatás, az egyéni képességekhez igazodó tan-

órai tanulás .  

 Olyan légkör biztosítása, amely ösztönzi a problémamegoldást, a kritikai gondolkodást, az 

önálló alkotói munkát a kooperatív csoportmunkák mellett.  

 Kommunikációs képesség fejlesztése.   

 Könyvtárhasználat, az információszerzés képességének elsajátítása (internet használata), ta-

nulói előadások előkészítése.   

 Lehetőség szerinti csoportbontásos oktatási forma alkalmazása. 

 Szakkörök, fejlesztő foglalkozások szervezése igény érdeklődési kör alapján.   

 Versenyeztetési, szerepeltetési, pályáztatási lehetőségek biztosítása.  

 Tömegsport foglalkozások minden évfolyamon.   

 Kiemelt képességű gyermekek pályaválasztásának segítése (pályaorientációs nap).  

 Színház és múzeumlátogatások, tanulmányi kirándulások, túra, táborok szervezése.   

 Kiemelten fontosnak tartjuk a szociális hátránnyal rendelkező tehetséges tanulók egyéni 

megsegítését, az eredményesség méltó elismerését. Ennek érdekében felhasználjuk a kom-

petencia alapú oktatás támogató környezetét és eszközrendszerét.    
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Céljaink között szerepel a tanulók családi körülményeinek megismerése, hatékony segítségnyúj-

tás a hátrányos illetve veszélyeztetett helyzet kialakulásának megakadályozásában. A gyermekek 

érdekeinek képviselete, segítségnyújtás, a problémák hatékony kezelése, a hátrányok mérséklé-

sére, megszüntetésére. Olyan programok szervezése, amelyek hozzájárulnak egészséges életvite-

lük kialakulásához.  Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három fő területre terjed ki: a gyer-

mek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, és a már kialakult veszélyeztetett-

ség megszüntetésére.   

Kiemelt feladatunk a gyermekek sokoldalú megismerése, valamint a tüneteket kiváltó okok feltá-

rása. Szoros együttműködés megvalósítására törekszünk a fent említett tanulók esetében külö-

nösen a pedagógus és szülő között.   

 

Ifjúságvédelmi tevékenységek 

  

 Egyéni fejlesztő beszélgetések  

 Társas kapcsolatok erősítése  

 Tanulási kudarcok enyhítésére fejlesztő felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk   

 Tanulóink szociális kompetenciája fejlődésének pozitív irányba történő terelése (egymásra 

figyelés, megértés képessége, nyitottság, szabályalkotás és elfogadás, együttműködés, konf-

liktuskezelés)   

  

Az iskola pedagógusainak gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai  

 Egyéni képességek szerinti felzárkóztatás, tehetséggondozás   

 Balesetvédelmi ismeretek elsajátítása  

 Tanulók családi hátterének feltérképezése   

 Segítségnyújtás kezdeményezése   

 Beilleszkedési zavarral küzdők segítése  

 Szülők, tanulók rendszeres tájékoztatása   

 Színes mozgalmas iskolai élet, érdekes szabadidős programok szervezése   
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 Gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatai  

 Nyilvántartást vezet az iskola tanulóiról.  

 Segíti az iskola pedagógusainak gyermek és ifjúságvédelmi munkáját.   

 Saját tevékenységéről és az iskolán kívüli gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intéz-

ményekről tájékoztatja a szülőket és a tanulókat.   

 A veszélyeztetett helyzetű tanulóknál szükség esetén családlátogatást végez az osztályfőnök-

kel. 

 Biztosítja, szervezi az egészségnevelési és drogmegelőzési program lebonyolítását.  

 

 Együttműködés formái iskolán belül  

 Tanulók   

 Szülők  

 Osztályfőnök  

 Iskolavezetés tagjai  

 Nevelőtestület tagjai  

  

Együttműködés formái iskolán kívül  

 Nevelési Tanácsadó   

 Polgármesteri Hivatal  

 Gyermekjóléti Szolgálat  

 Szakértői és Rehabilitációs Bizottság   

 Védőnő   

 Iskolaorvos   
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A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

 Ezen tevékenység kiterjed az általános iskola teljes képzési időszakára. Az iskolába lépéskor meg-

kezdődik tanulóink részképességeinek mérése (Tímár Éva, DIFER). A megfigyelés, a mérések kiérté-

kelése  után, valamint tanulási kudarc esetén a szülővel folytatott konzultációt követően, az osz-

tályfőnök kezdeményezi az érintett tanulók vizsgálatát.   

 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása   

 Egyéni haladási ütem, mentesség biztosítása tantárgyak vagy tananyagrészek értékelése alól 

(bizottsági vélemény alapján)  

 Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése teljes vagy részleges integrációval   

 Felzárkóztatást segítő tanórai és házi feladatok   

 Felzárkóztató foglalkozás   

 Logopédus, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus igénybe vétele  

 Napközi, tanulószoba biztosítása   

  

Fejlesztés érdekében mozgósítjuk:  

 A frontális tanulásszervezést kiegészítjük szemléltető eszközök széles kínálatával, IKT eszkö-

zök használatával, tevékenykedtetéssel, élményalapú tanulással, differenciált rétegmunká-

val, kooperatív csoportmunkával, projektmunkákkal és más tanulásszervezési eljárásokkal, 

módszerekkel.  

 Pedagógus-diák és pedagógus-szülő viszonyában több lehetőség a személyes kapcsolatra.  

 Együttműködés erősítése, tanulási verseny jellegének csökkentése.   
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Szociális hátrányok enyhítését és az esélyegyenlőséget segítő tevékenységek 

 

A tanulók szociális, anyagi, kulturális elmaradottságának enyhítése mindannyiunk feladata. A tan-

órán kívül is segítenünk kell a nehéz anyagi körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges jó képességű 

gyermekek fejlesztését is.   

 

Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek   

 Egyéni képességek fejlesztése a tanórán   

 Alapkészségek fejlesztése   

 Differenciált fejlesztési formák  

 Felzárkóztató órák   

 Tanulópárok szervezése  

 Napközi, tanulószoba   

 Tanuló és pedagógus személyes segítő kapcsolatai   

 Szülőkkel való személyes kapcsolattartás   

 Gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége  

 Szabadidős programok szervezése   

 Tehetséggondozó foglalkozások szervezése   

 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrált fejlesztése   

 Pályázatokon való részvétel  

  

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, fenn-

tartása alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása intézményünk kiemelt fel-

adatai közé tartozik.   

  

Az egyenlő bánásmód érvényesülése intézményünkben   

 Teljesítmények értékelése   

 Pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés (Pályaorientációs nap)   
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 Követelmények megállapítása és követelménytámasztás   

 Kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybe vétele során  

  

 

Esélyegyenlőségi célkitűzések, feladatok, tevékenységek 

  

Esélyegyenlőségi célkitűzések  

 

Hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának megteremtése  

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása, szociális hátrányaik lehető-

ségek szerinti kompenzálása  

 Hatékony gyermek és ifjúságvédelmi munka  

  

Feladatok  

Az esélyegyenlőségi szempontból fontos szolgáltatásokat meghatározó dokumentumba épülje-

nek be és érvényesüljenek az egyéni bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettsé-

gek és célkitűzések.  

 

Tevékenységek  

Esélyegyenlőségi szempontból érintetteknek tekintjük a HHH, a HH, a fogyatékkal élő és a sajátos 

nevelési igényű tanulókat.   

 Nyilvántartás vezetése az érintett gyermekekről, családokról  

 Ingyenes tankönyvellátás biztosítása   

 Étkezési díjkedvezmény  

 Napközi otthoni ellátás igénybevételének ösztönzése   

 Szülők rendszeres tájékoztatása a szociális támogatások lehetőségeiről, formáiról   

 Pályázatok figyelemmel kísérése   
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Egészségnevelési program 

(1. sz. melléklet) 

  

Elsősegélynyújtás 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításával kapcsolatos intézményi tevékenységek.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,  

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével.  

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártas-

ságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén,  

 az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében,  

 lehetőség szerint támogatjuk a pedagógusok részvételét (pl. 30 órás) elsősegély-nyújtási is-

meretekkel foglalkozó továbbképzésen,  

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a helyi tantervben szereplő 

alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek szolgálják:  

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

környezetismeret baleseti helyzetek megelőzése, sebek kezelése, égési sérülések 

biológia 
rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex 
újra élesztés 

kémia  
mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, 
forrázás, szénmonoxid mérgezés 

fizika  égési sérülések, forrázás 

testnevelés  magasból esés 
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 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyúj-

tási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentő-

szolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy al-

kalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az első-

segély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:   

• szakkörök lehetőség szerint (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó),   

• évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó pro-

jektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.  

  

Környezeti nevelés 

  

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.   

Ezért a környezeti nevelés:  

• megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő, ill. 

élettelen környezettel,  

• kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére, 

• felkelti az igényt, képessé tesz:  

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására és összefüggő rendszerben történő értel-

mezésére,   

- a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére,  

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére, 

- kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások megkeresé-

sére, 
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- az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdé-

sekben, 

- a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.” (KöNKomP, 2004)  

  

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folya-

mata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sok-

rétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejleszté-

sében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, sze-

mélyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására.”  

(IUCN, 1970)  

  

Az ember elválaszthatatlan a környezetétől. Tevékenységével állandó kölcsönhatásban van vele, 

így saját létét javíthatja vagy ronthatja.   

Napjainkban a talaj, a víz, a levegő jelentősen átalakult. A XXI. század legnagyobb kihívása az okos, 

hosszabb távon fenntartható gazdálkodás megvalósítása bioszféránkban lokálisan éppúgy, mint 

globálisan. Fontos, hogy az általános iskola is hozzájáruljon a tanulók természet- és környezetba-

rát szemléletének megalapozásához, a természettel és környezettel szembeni felelős magatartá-

suk kialakításához.  

  

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005–2014 közötti 

évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség 

egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját 

áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és az egészségvédelem alapértékei. E cél elérését nagy-

mértékben szolgálják az iskolák környezeti- és egészségnevelési programjai.  

  

A környezeti nevelés általános céljai:  

„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környe-

zeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a 
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társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész 

életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok neve-

lődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a termé-

szet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak 

egyéni vagy közös tetteikben.”  (NAT 243/2003)  

  

A környezeti nevelés céljai tágabb értelemben  

• Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.  

• Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét 

formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös fe-

lelősségtudat alapjait.  

• Tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló, harmo-

nizáló pedagógiai törekvés.   

• Az egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési eleme-

ket egésszé kell építeni   

• A tanítási órákon kívül is érvényesüljön a nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája és 

társas harmóniájának rendje   

• A természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 

értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása  

• A környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése  

• Rendszerszemléletre nevelés  

• Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása  

• A globális összefüggések megértése  

 

A környezeti nevelés céljaiból adódó feladataink  

  

• Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő maga-

tartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt  



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

  

Oldal 39 / 124 

 

• A környezet szeretete, védelme váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé  

• Érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt  

• Bekapcsolni őket a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába  

• Legyen meghatározó életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség vállalása  

• Váljon meghatározóvá a környezeti károk megelőzésére való törekvés   

• Képessé tenni, hogy személyes tapasztalatai alapján együtt tudjon működni a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.  

• Elismertetni, hogy közös és egyéni kötelesség az emberiség közös öröksége; a környezet mi-

nőségének fenntartása és javítása, az ökológiai egyensúly fenntartása, a természeti erőfor-

rások előrelátó és ésszerű felhasználása, minden egyes ember hozzájárulása a környezet vé-

delméhez  

• A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kap-

csolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, 

és önmaguk keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanu-

lók képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét.  

• Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése 

sem, ha nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. 

Fontos, hogy az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását igényeljék, s az 

alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes, megfelelő válasz kivá-

lasztására.  

• Nem elegendő a szemléleti alapok megteremtése, arra is szükség van, hogy közösen fedez-

zük fel, hogy mit is tehetünk egyéni életünkben.  

• Megértetni a létminőséghez szükséges nem anyagi jellegű dolgok szerepét az életünkben.  

• A környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes magatartásformák 

attitűdök, értékrend kialakítása.  
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Környezeti nevelés az alsó tagozaton  

Az alsó tagozaton eljutunk a környezeti problémák felvetéséig, ökológiai alapismereteket készí-

tünk elő, eközben szokásokat alakítunk ki. Bevezetünk néhány környezet és természetvédelmi 

tevékenységi formát.   

A nevelési célok közül a megfelelő viselkedési formák a legjelentősebbek, az életkori sajátossá-

goknak megfelelő cselekvő magatartás kialakítás a környezettel szemben, pozitív beállítódás.   

Az érzelmi ráhatások mellett növekszik a belátáson, a meggyőződésen alakuló aktív cselekvések 

száma. Az emóció szerepe mellett egyenrangú szerephez jutnak az intellektuális folyamatok is.   

Az alsó tagozaton a környezeti nevelés feladata a viselkedési formák fejlesztése, új ismeretek nyúj-

tása, összefüggések keresése, a neveltségi szint emelése. Nagyobb szerep jut a kísérletezésre és 

egyre gyakrabban kerül sor a korábbi tapasztalatok, ismeretek alkalmazására is.   

Kiemelt feladat rajz és technika órákon a hulladékfeldolgozás, az újrahasznosított anyagok, ill. a 

gazdaságos anyagfelhasználás ismertetése, hangsúlyozása. 

  

Környezeti nevelés a felső tagozaton  

A felső tagozatos tanulók környezeti nevelésének az a célja, hogy érzékenységet alakítson ki a 

környezet problémái iránt, valamint természetbarát magatartást, aktív és felelősségteljes képes-

séget fejlesszünk ki, azaz jelenjen meg az egyén és a közösség cselekvő felelős magatartása.   

 

A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei, lehetőségei  

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések feltárásával 

meg kell alapozni, hogy majd a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a jövő generáció-

kért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.  

Szakkörök 

A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színtere. 

A környezetvédelmi szakkörökön belül lehetnek tematikus szakkörök is, de a tantárgyakkal meg-

egyező szakkörök (kémia, biológia) munkájába is be lehet építeni a környezeti nevelést.  
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Kirándulás – Szervezünk egy napos tanulmányutat egy-egy konkrét téma részletesebb megisme-

résére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-nagyobb gyerekcsopor-

tokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botani-

kus kertekbe, múzeumokba.  

Különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés – Ha van lehetőség bevonni a helyi hatóságokat, szer-

vezünk az egész iskolára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a 

papírhulladék, a szerves hulladék vonatkozásában. Ezen tevékenység hatásfoka nagy, hiszen je-

lentős mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére is.  

Vetélkedők, tanulmányi versenyek – Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat arra ösztönözzük, hogy 

vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken.  

Művészeti csoportok, ünnepségek – Kihasználjuk a művészetek iránti érdeklődést. Néhány prob-

lémára próbáljuk ráirányítani a figyelmet a művészet eszközeivel. Élünk a drámapedagógia kor-

szerű módszereivel is. Képzőművészeti szakkörökön a hulladékfelhasználás lehetőségének hang-

súlyozása az új tárgyak alkotásakor fontos feladat. 

 

Iskolánkban a következő környezetvédelmi jeles napokat ünnepeljük meg a tanév folyamán:  

március 22.     A víz világnapja  

április 22.     A Föld napja  

május 10.     Madarak és fák napja  

október 5.    Az állatok világnapja  

  

Az éves munkatervben meghatározott szervezeti keretben – projektnap, projekthét – környezet-

védelmi programokat szervezünk. Ezekre a szülőket is meghívjuk.  A projektnap vagy projekthét 

iskolai és iskolán kívüli helyszíneken változó időkeretek között sokszínű módszertani eszköz fel-

használásával szerveződik.  

  

Célunk:   

 környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességek fejlesztése (konfliktus-

kezelési képesség, problémamegoldó, tolerancia és alternatív gondolkodás),  
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 környezetbarát életmód elsajátítására való ösztönzés,   

 kritikus gondolkodás kialakítása,  

 követendő minták példamutatása,  

 hagyományok tiszteletére nevelés,   

 tanulók szociális képességének fejlesztése,  

 új ismeretek megszerzése, a már meglévők rendszerezése, elmélyítése.   

  

Fogyasztóvédelem 

Célok, feladatok  

A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói maga-

tartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.  

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, el-

terjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete je-

lenti.  

 A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez el-

engedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről 

van szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban.  

 Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és 

társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, 

mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. 

cselekvési kompetenciák fejlesztése.  

 Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A 

tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú fo-

lyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megta-

nulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekei-

nek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett.  
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 A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a neve-

lés-oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, 

hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a gyermek-

korban elkezdett fejlesztés döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fo-

gyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi 

elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén 

a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret is.  

 A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról 

hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési fo-

lyamatba.  

 A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése 

és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az 

olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra, 

erősen differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak meg-

takarítani. E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kiala-

kítását segítheti a sokoldalú tájékoztatás és információáramlás.  

 A fogyasztóvédelmi oktatás során a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítá-

sára fektetünk hangsúlyt. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai 

kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony.  

 

Az értékek formálásában lényegesnek tartjuk:  

 a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése,   

 az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,   

 a természeti értékek védelme.  

  

Fontosnak ítéljük továbbá a fogyasztás során:  

 a tájékozódás képessége,   

 a döntési helyzet felismerése,   

 a döntésre való felkészülés.  
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Megismertetjük a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket e 

területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás so-

rán, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.  

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fo-

gyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontosnak tartjuk, hogy az ál-

talános iskola befejezésekor a diákjaink értsék, és a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi 

fogalmakat:  

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketing-

hatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, 

továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásá-

nak képessége és készsége jellemez.  

 Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti prob-

lémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind 

a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán 

vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink 

feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezéséhez E szemlélet a környezet szempont-

jait is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal 

egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.  

 Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk 

erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fo-

gyasztás között.  

 Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

való felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, 

de közben minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, 

valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék 

teljes életciklusa során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egész-

sége – ne kerüljenek veszélybe.  

 Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvé-

nyesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.  
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A fogyasztóvédelem beépülése az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba  

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba a következőképpen épülnek be a fogyasztóvédelem-

mel kapcsolatos tartalmak:  

- technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései,  

- matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag - fogyasztási számítások,  

- fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák),  

- földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások, piac(gazdaság) fogalma és működése,  

- magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái,  

- biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás 

kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás,  

- kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztar-

tási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk,  

- informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyfor-

rások, telefónia,  

- történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám törté-

nete stb., 

- etika – a piac, a marketing, a reklám szerepe; ökológiai lábnyom, gazdaságosság, takarékos-

ság fogalmai. 

 

 Módszertani elemek  

 Az alábbi készségek fejlesztésével biztosítjuk a fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás 

területén. Ilyen készségek a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos döntéshozás és a 

problémamegoldás.  

 A készségfejlesztésnek tartalmazni kell:  

- az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés,   

- információfeldolgozás,   

- a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit.  



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

  

Oldal 46 / 124 

 

 A fogyasztói szokás-alakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek együttműködé-

sének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok és közössé-

gek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat.  

 A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb 

segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói 

döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segítünk abban, hogy a gyere-

kek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait.   

 A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása 

megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független gondol-

kodás fejlesztésének. 

  

Fontosnak véljük, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus 

helyi és globális problémákon keresztül.  

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól.   

 Egyéni és csoportos döntéshozatal.   

 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás csoportmunkában.   

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel.   

 Szimulációs játék, esettanulmány.   

 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci magatar-

tások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése).   
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Együttműködési formák 

 

A szülők, a tanulók és a pedagógusok, és egyéb oktatásban-nevelésben érintettek együttműkö-

désének formái 

  

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

vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

 az iskola vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormány-

zat vezetőségének ülésén,  

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülé-

sén, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.  

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

tosan tájékoztatják.  

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve vá-

lasztott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel.  

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

 az iskola vezetője legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén 

vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,  

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.  

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

Családlátogatás   

Feladata a veszélyeztetett gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. Különös figyelemmel az 1., az 5., a 8. 

osztályban.  

Szülői értekezlet 

Feladata:  

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
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 a szülők tájékoztatása,  

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,  

- az országos és a helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól,  

- a helyi tanterv követelményeiről,  

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,  

- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,  

- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,  

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

vezetése felé.  

Fogadó óra  

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, tájékoztatás saját gyermekének tanul-

mányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, illetve ezen keresztül a tanuló egyéni fejlesztésé-

nek segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges élet-

módra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)  

Nyílt tanítási nap  

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osz-

tályközösség iskolai életéről. A leendő első osztályosok és szüleik számára az óvoda–iskola átme-

net elősegítése érdekében „Iskola nyitogató” programot szervezünk. 

Írásbeli tájékoztató  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő esemé-

nyekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.   

6. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve válasz-

tott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  

8. A szülői munkaközösség részére biztosított jogok  

Véleményezési jog:  

- az Szervezeti és Működési Szabályzatban a szülőket is érintő rendelkezéseiben,  
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- a Házirend megállapításában,  

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,  

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

- az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

- jótékonysági rendezvények szervezése az iskola támogatása érdekében. 

Egyetértési jog:  

- az éves szünetek rendjében, 

- a táborozás helyében és idejében,  

- a kirándulások szervezésében.  
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Az osztályfőnök feladatai 

 

 Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendezvénye-

ken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti az elektronikus mulasztási naplót, a mulasz-

tásokat az elektronikus naplóban havonként ellenőrzi. Igazolatlan mulasztás esetén a jogsza-

bályokban előírt rendelkezések alapján jár el.  

 A nyolcadik évfolyamban a szülők kérésére, de a szülők döntése alapján ellátja a tanulók kö-

zépiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentu-

mokat.  

 Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki tanmenet).  

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó beszámolókat.  

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.  

 Vezeti az elektronikus osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség ese-

tén gondoskodik azok pótlásáról.  

 Vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.  

Minden évfolyamon a tanév közben havonta ellenőrzi az igényelt esetekben a papír alapú tájé-

koztató füzet, ill. ellenőrző vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról  

 Tanulók száma  

 Osztályozott tanulók száma és aránya  

 Osztályozatlan tanulók száma és aránya  

 Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga  

 Az osztály tanulmányi átlaga  

 Kitűnő tanulók száma és aránya  

 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén  

 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén  

 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén  



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

  

Oldal 51 / 124 

 

 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya  

 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya  

 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya  

 A bukások száma tantárgyanként  

 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei  

Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért 

helyezések)  

 Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és 

az elért helyezések) 

 HH, HHH, veszélyeztetett tanulók adatai 

 Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői  

- A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, ma-

tematika)  

- Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján  

- Az elektronikus osztálynaplóban a felvételt nyert tanulók összegző adatai 

 

Az osztályfőnöki órák témái  

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin  

• A házirend szabályainak megbeszélése.  

• Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.  

• Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.  

• Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.  

• Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.  

• Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése.  

A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák  

 Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábító-

szer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a szexuális 
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fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételé-

vel.  

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás bal-

eseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja.  

 Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása cél-

jából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele.  

 Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév végén.  

 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én.  

 Megemlékezés az Aradi vértanúkról, a Költészet napjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Ösz-

szetartozás Napjáról.  

 A közös iskolai programok előkészítése a farsang, a „Bemutatkozik az iskola” esetében. 

 Osztálykirándulás előkészítése.  
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A pedagógusok feladatai 

  

A pedagógusok alapvető feladatai  

 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabály-

zatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt peda-

gógiai és adminisztratív feladatok ellátása.  

 Heti teljes munka idejének nyolcvan százalékát (kötött munka idejét) az intézményvezető ál-

tal meghatározott feladatok ellátásával töltse.  

 Heti teljes munka idejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 

munka idejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.   

 Kötött munka idejének neveléssel-oktatással lekötött munka idején felüli részében a neve-

lést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói fel-

ügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el.  

 A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása.  

 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

 

A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.  

 A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, 

éves programok).  

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szem-

léltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

 

 A tehetséges tanulók gondozása  

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.  

 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló 

szervezése, segítség a szervezésben.  

 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon.  
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 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli ver-

senyekre, vetélkedőkre stb.  

 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, 

eredményes fejlesztése 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő ta-

nulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.  

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos hely-

zetű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve 

a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.  

  

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása  

 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás).  

 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. „osztálytea”, ”Szeretet hete”, ”karácsonyi 

ünnepség).  

 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.  

 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok.  

 

 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel  

 Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.  

 Az iskolai diákönkormányzat programjainak (DÖK nap) önálló szervezése, segítség a progra-

mok szervezésében, részvétel a programokon.  

 

Munkafegyelem, a munkához való viszony  

 A munkaköri kötelességek teljesítése.  

 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.  
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Részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében  

 Folyamatos aktív feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.  

 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.  

 Az intézményt érintő pályázatokban vállalt feladatok maradéktalan ellátása. 

 Az iskolai munka feltételeinek javítása érdekében bekapcsolódás a megvalósítási folyamatok-

ban. 

 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.  

 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.  

 

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés  

 Továbbképzéseken való a tantestülettel közös és önálló részvétel.  

 

Aktív részvétel a tantestület életében  

 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedé-

sének segítése.  

 

Az iskola képviselete  

 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.  

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.  

 Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.  

 

Vezetői feladatok ellátása 

  Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értéke-

lés) lelkiismeretes ellátása.  

 

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal  

 A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.  

 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.  



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

  

Oldal 56 / 124 

 

 Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollé-

gák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).   

 

Intézményi önértékelés 

 

A pedagógusok ötévenként történő intézményi önértékelési kötelezettségét a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 145. § (2a) bekezdése 2016. szeptember 1-től hatályosan vezette be. Az intézmé-

nyi önértékelés keretében ötévente 

 az intézmény teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját, 

 sor kerül az intézmény pedagógusainak az értékelésére, 

 Az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető értékelésére 

kerül sor.  

Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek 

értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal 

elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. 
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Helyi tanterv 

 

Tantervi jellemzők   

 

 Kulcskompetenciák beépítése  

 Fejlesztési feladatok beépítése műveltségi területekbe  

 Tanulási stratégiák hangsúlyosabb megjelenítése  

 Kiemelt kompetenciák megjelölése tantárgyakban  

  

Kulcskompetenciák fejlesztése  

  

Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy fejlessze azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, változások befolyásolásá-

hoz, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden 

egyénnek szüksége van személyes boldogulásához, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi be-

illeszkedéshez és a munkához. Mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társa-

dalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselek-

vőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.   

A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai sajá-

tosságokat, figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átívelő ál-

talános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez 

sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett 

tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
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Kulcskompetenciák   

  

1. Anyanyelvi kommunikáció   

2. Idegen nyelvi kommunikáció  

3. Matematikai kompetencia  

4. Természettudományos kompetencia   

5. Digitális kompetencia  

6. Hatékony és önálló tanulás   

7. Szociális és állampolgári kompetencia   

8. Kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia  

9. Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség   

 A kompetencia alapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyer-

mekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. Az új 

módszerek, technikák alkalmazásával (kooperatív, projekt stb.) a tanulók olyan képességei 

is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfoga-

dása.  

 Minden pedagógusnak meg kell ismernie a készség- és képességfejlesztés alapjait, saját tan-

tárgyának új módszertani lehetőségeit, a kooperatív technikákat, a projektmódszert, a diffe-

renciálást, a tanulás tanítását stb. Megvalósítandó cél, hogy a pedagógus rendelkezzen meg-

felelő számítástechnikai ismeretekkel, tudja használni az internetet, a korszerű audiovizuális 

eszközöket. Több meghirdetett továbbképzésen való aktív részvétellel sajátítja el a tantestü-

let azt a módszertani tudást, mely a differenciált rétegmunka, kooperatív struktúrák alkalma-

zásához, kritikai gondolkodás, érzelmi intelligencia fejlesztéséhez, hatékony konfliktuskeze-

léshez és kommunikációhoz, heterogén tanulócsoportok differenciált fejlesztéséhez szüksé-

ges. 

 A kompetencia alapú oktatás megvalósítása a tankönyvek, taneszközök tudatos választását 

is meghatározza. A hivatalos tankönyvlistán szereplő tankönyvek közül olyan könyveket, 

munkafüzeteket, egyéb eszközöket kell választani, amelyek a tanulók életkorát figyelembe 
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veszik, lehetőséget adnak a differenciálásra, valamint élet közeli és tevékenykedtető felada-

tokat tartalmaznak.  

 A páros, csoportos munkához megfelelő berendezésre van szükség. Ahhoz, hogy a tanulók 

egy órán többféle módszerrel dolgozhassanak, a tanterem bútorzatát is lehetőleg eszerint 

kell megválasztani. Pályázati lehetőségeket is kihasználva megvalósult célunk, hogy minél 

több teremben megfelelő mozgatható asztalok, székek, ill. aktív tábla, projektor, számítógép 

segítse a többoldalú interakciót.  

 

Anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése  

 

Az iskolai nevelésben – oktatásban alapvető szerepe van az anyanyelvi nevelésnek, hiszen kiemel-

kedő fontosságú felnövekvő diákjaink személyiségének, gondolkodásmódjának fejlesztésében, 

átszőve a teljes oktatási-nevelési folyamatot. Keretében mindazokat az ismereteket tudatosítjuk, 

rendszerezzük és fejlesztjük, amelyeket a diák az iskolában és az iskolán kívül megszerzett. Az 

anyanyelvi képzés meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának színvonalára. 

A különböző ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi képzés ered-

ményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen kell 

lennie.  

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes 

használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése.   

  

Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel a biztonságos szó- és írásbeli 

nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek elsajátíttatása. Arra kell törekedni, hogy az ol-

vasás értékeit és hasznát ismerjék meg a tanulók. A pedagógusok feladata az igényességre neve-

lés, az olvasás előtérbe helyezése a túlzott televíziózással és videózással, valamint az egyre súlyo-

sabb gondot jelentő számítógép-függőséggel szemben.  

 

A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy kere-

tén belül kapjon kiemelt szerepet.  
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Feladatunk még, hogy hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, valamint 

az értő olvasás segítségével tudományos ismeretek megszerzéséhez is.  

Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv 

és az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta 

környezettel való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére, tudjanak egy-

mással kulturált párbeszédet, vitát folytatni.   

Az olvasási szokások erősítése érdekében be kell építenünk a könyvtári órákat valamennyi évfo-

lyam tananyagába.  

  

Idegen nyelvi kulcskompetencia fejlesztése  

Az Európai Unió tagállamaként még fontosabb az idegen nyelvek tanítása és tanulása. Idegen 

nyelveket ismerni nem csupán praktikus okok miatt fontos. A nyelv egy nép identitásának kifeje-

zése, így ha megtanulunk egy idegen nyelvet, automatikusan közelebb kerülünk az adott nyelvet 

beszélő emberek kultúrájához, nyitottabbak leszünk a világra.  

Oktató-nevelő munkánkban mi is arra törekszünk, hogy tanulóinknak olyan biztos alapot adjunk 

általános iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben.  

A hatékony, intenzív nyelvtanulás alapvetően gyakorlás kérdése – szókincsbővítés, nyelvtan biztos 

használatának elsajátítása - stb. Ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik végére 

biztos alap-nyelvtudáshoz jussanak, naponta használniuk kell a nyelvet.   

  

Ennek érdekében:  

 A nyelvtanulás csoportbontásban történik. Így több lehetőség van az intenzív gyakorlásra és az 

idegen nyelven való megszólalásra.  

 Igyekszünk kihasználni a csoportbontásból fakadó előnyöket: differenciálás, tehetséggondo-

zás, felzárkóztatás – valamint azt a lehetőséget, hogy tanulóink már az alsó tagozaton tanulják 

az angol és német nyelvet.  

 Szaktanáraink javasolnak, ajánlanak tanulóinknak otthon is elérhető (pl. internetes alapú) 

nyelvtanulási forrásokat a gyakorlási lehetőségek bővítése érdekében. 
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Lényeges szempont, cél a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti fej-

lesztése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással kapcsolatos 

tapasztalatok közzététele. A pályázatírás lehetőségeit kihasználva minél több szemléltető és se-

gédanyagot szerzünk be a tanítási formák változatosabbá tétele érdekében.  

Testvériskola keresésével, levelezéssel, valamint csereprogramok szervezésével tervezzük széle-

síteni a nyelvgyakorlás lehetőségét. Iskolánk a társadalmi és a szülői igényeknek megfelelő szintre 

kívánja emelni a német és az angol nyelv oktatását.  

 

Matematikai kulcskompetencia fejlesztése  

  

Társadalmunk gyors technikai fejlődése, a gyors változások az alkalmazásképes tudást igénylik 

minden embertől.  

A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a mindennapok prob-

lémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével.  

  

Így kiemelt feladatunk:  

• Biztos számolási készség kialakítása  

• Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése  

• Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése  

• Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése  

  

Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése zajlik, 

sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal, tevékenykedtetéssel. A matematikai fogalmak kialakí-

tása és az elvonatkoztatási készségek fejlesztése a legtöbb gyermeknél csak 7-8. osztályban válik 

lehetővé.  

A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem csak a matematika és a magyar óra 

feladata. Ennek a két alapkompetenciának a fejlesztésére minden tanítási helyzetben és tanítási 

órán adódik lehetőség.  
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A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük a lehető-

ségek szerint, amelyet felkészítés előz meg. (Zrínyi, Kistérségi versenyek, Kis Vakond és társai le-

velezős versenyek, házi verseny stb.)  

 

Természettudományos kompetencia  

  

A természettudományos kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások 

megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közös-

ségi felelősséget. Megvalósítási tevékenységek pl. az ÖKO programok, témahetek, természettu-

dományos projektek, melyek lebonyolításába bevonhatók civil szervezetek és a szülők. 

  

Digitális kompetencia - informatika oktatása  

  

A XXI. században az informatika átszövi egész életünket, az információ társadalmi szerepe meg-

nőtt, ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hoz-

zájusson munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat cél-

jának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő – technikai fej-

lődéssel lépést tartó - információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási techni-

kákat.  

  

 Fő célunk tehát az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája 

során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanu-

lók folyamatos sikerélményben részesüljenek. Ebből következik, hogy az informatika tanulása 

nem lehet öncélú - tanítása során a felhasználási lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra 

mindig rá kell mutatnunk, a tanulók elé komplex feladatokat kell kitűzni, teremtve a tantár-

gyak közötti átmeneteket, kompetenciákat is. A különböző tudományterületek, tevékenysé-

gek ma már feltételezik a gép készségszintű használatát, vagyis a géphasználat nem cél, ha-

nem eszköz jellegű legyen. Az ismeretátadó és számon kérő pedagógus az ismeretek közötti 

eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók neve-



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

  

Oldal 63 / 124 

 

lőjévé váljon. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra, mint a fel-

adatmegoldás magasabb szintjére. A leírt készségek elsajátítása akkor igazán eredményes, 

ha lehetőség szerint már az általános iskola alsó tagozatában elkezdődik az oktatás a negye-

dik osztálytól óratervi óraként. Így nyolcadik osztályig (éves szinten) heti egy órában tanulják 

a tantárgyat a diákok. A digitális kompetencia fejlesztését szolgálhatják más tantárgyak fel-

adatai, amennyiben géphasználatot (alkalmazás, internet), vagy csak egyszerűen probléma-

megoldó gondolkodást, kreativitást igényelnek.   

 Gondolni kell azokra a tanulókra is, akiknek otthon nincs lehetőségük a gép használatára. 

Hasznos, hogy a számítástechnika teremben a gyerekek rendelkezésére állnak a gépek, tanári 

felügyelet mellett ki tudják használni az internet adta lehetőségeket is. Itt jelenik meg az in-

formatika tantárgy, ill. a többi tantárgy koncentrációja, szorosabb együttműködése. A gé-

pekre különféle játékos, készségeket fejlesztő szoftvereket is telepítünk. A játékos oktató 

programok, CD-k a kezdeti bevezetésre kínálnak megfelelő megoldást. A kisebbek ezt más 

tantárgyak, vagy délutáni foglalkozások keretén belül vehetik igénybe, SNI tanulók is szívesen 

dolgoznak vele. A tanórákat nagyobb érdeklődés esetén kiegészíthetik a különféle alkalmazói 

és programozói szakkörök, amik a differenciált oktatást segítik elő. A szakkörök beindítását 

előzetes felmérések előzik meg.   

  

Esztétikai és művészeti kompetencia fejlesztése  

  

Fontos szerepet szánunk a művészetek tanulásának, hiszen az iskolai élet humanizálását elsősor-

ban a művészeti tantárgyak és tevékenységek teszik lehetővé.  

Tanulóinknak sokféle lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Meghatározó az egyéni al-

kotótevékenység, de a művészeti nevelés lehetőséget ad csoportos munkára, közösségfejlesz-

tésre is.  

Pedagógusaink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészeti tárgyak igényes oktatására, a te-

hetséggondozásra. Minderről színvonalas szerepléseink, kiállításaink, a versenyeken elért ered-

ményeink tesznek tanúbizonyságot.  
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A művészeti nevelés területei:  

  

Drámapedagógia – színjátszás  

Az alsó tagozaton megalapozott drámapedagógiai szemlélet sok tekintetben gazdagíthatja ered-

ményeinket. Különféle képességfejlesztés folyik a dráma tanítása során. Pl.: A kommunikációs já-

tékokon keresztül fejlődik a gyerekek közösségi szereptudata, beszédtechnikai gyakorlatokkal út-

ját állhatjuk a romló kifejezés-technikának és kultúrának, a színes játékok a gyermekek fantáziáját 

fejlesztik, a memóriagyakorlatok az intellektuális képességeket tréningezik, az improvizációs sze-

repjátékok egyaránt segítik tanulóink megismerését és érzelmi fejlődését. A rendszeres gyakorlá-

sokból előadások kerekednek, melynek mindenki részese, a gátlásosabb tanulók is magabiztosab-

bak lesznek.   

A drámapedagógia alkalmazása tanórákon  

 

Tantárgyi órák   

A tananyagba beépített dráma órák tartalma a jövőben alkalmazott kompetencia alapú tanítás 

minden kritériumának megfelel. Az oktatás különféle játékokban fejeződik ki. A játékokat az élet-

kori sajátosságoknak megfelelően állítja össze a pedagógus.  Alapvető cél, hogy a tanulókban levő 

képességek felszínre kerüljenek, örömöt érezzenek a játék során, érvényesüljön a „mindenki jó 

valamiben” pedagógiája. A versenyszellem kismértékű alkalmazása inspirálja a tanulók hozzáál-

lását. A tananyagnak a képességfejlesztés az alapja, amely képességeket a tanuló más területen 

is érvényesíthet, ezért elsősorban gyakorlati jellegű. Elméleti összegzésre, az alapfogalmak tuda-

tosítására viszont sor kerül.   

  

Bemutatók  

A drámatanításnak nem feltétlenül folytatása a közönség előtti bemutató. Ugyanakkor több éve 

hagyomány a Bemutatkozik az iskolán való szereplés. A gyerekek szívesen készülnek erre az alka-

lomra. Ha nem is a szűkre szabott órák során jön létre a produkció, de a dráma-tánc-, ének órai 

tapasztalatokat az előadás során alkalmazzák a gyerekek. A felkészülés nehéz, összetett munka a 
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pedagógusnak és a tanulóknak egyaránt. Mégis vállalják, hiszen hosszú távon kitörölhetetlen, ta-

pasztalati élményként marad meg személyiségükben. Ezen kívül tükrözi a közösségben működő 

művészi képességek aktuális színvonalát.  

  

Színházlátogatás  

Ez is gazdagítja a drámaoktatást.  A színház közeli adottságainkat igyekszünk kihasználni, miként 

az alkalmi kedvezményeket is. Szorosabb kapcsolatban vagyunk a bábszínházakkal, de Pécsi Nem-

zeti Színház előadásait is látogatjuk. A közösen megtekintett előadásokat beszélgetés, improvizá-

ciós újra játszás követit. Így válik tapasztalattá a látott esztétikai élmény.   

  

Ének és tánc  

Látszólag két külön műfaj, de mégis ősidőktől fogva elválaszthatatlan egymástól, az emberek min-

dennapjait jellemezte. Köztudott a Kodály módszer elvei alapján, hogy a zene és a tánc (különö-

sen a népzene és a néptánc) a gyermek egészséges testi és mentális fejlődését alapozza meg. Ha 

gyermekeink egyszerre énekelnek, játszanak, táncolnak, ezáltal több képességük is fejlődik, ez 

különösen az alsó tagozaton meghatározó. Kielégíthető mozgásigényük, feszültségeik feloldód-

nak. A népi gyermekjátékok során fejleszthető a tiszta, szép magyar beszéd (irodalom, nyelvtan), 

a társas kapcsolatok kialakítása, alkalmazkodóképesség (magatartás), a versenyszellem (testne-

velés), szerepjáték (színjátszás) viselkedéskultúra, ritmusérzék, tisztán, jól intonált éneklés, hal-

lásfejlesztés (ének-zene), kreativitás, leleményesség.   

 

Iskolai énekórák  

Igyekszünk programunkban minden egyéb zenei kínálatot kihasználni, ill. iskolai szinten létre-

hozni. Ugyanakkor ezek a rendszeres alkalmai az ének-zene oktatásnak. A meghatározott tanrend 

elméleti anyagát, megtanulandó dalkészletét ebben a kis időben kell elsajátítani. Fontos, hogy 

heti egy-két alkalommal a tanulók érezzék a zene emberi erejét és szükségességét, melyet igény-

ként magukkal visznek az életük során.  
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Énekkar  

Az iskolai énekkar a legjobb hangú gyerekekből szerveződik. Megalapozása, az utánpótlás neve-

lése is az alsó tagozaton kezdődik. A gyerekek a 3-8. évfolyamon a legaktívabbak.  

Énekkarosaink iskolai ünnepélyeken, területi, települési rendezvényeken mutatkoznak be. A fel-

lépési alkalmak gyakoriak, ezért az énekkar folyamatosan gyakorol. Az énekkari munka során to-

vább gazdagszik a gyerekek dalkészlete, intenzívebben fejlődik énekhangjuk, zeneelméleti tudá-

sukat alkalmazzák. Törekszünk ennek a formának a további megszerettetésére, a létszám növe-

lésére.   

  

Bemutatók-előadások   

Az énekkar munkálkodásának célja a fellépés. Erre több alkalom van a tanév során. Hagyomány 

az iskolánkban, hogy a közös ünnepélyeken az énekkar színvonalas dalcsokorral egészíti ki a mű-

sor tartalmát, nem ritka, hogy a dalok mentén szerveződnek a szöveges és a táncos részek. A 

gyerekek akár aktív részesei, akár hallgatói az előadásnak, mindenképpen esztétikai élményben 

részesülnek.   

Bemutatónak minősül iskolánkban az az esemény is, amikor zenés-énekes előadásra érkeznek 

hozzánk hivatásos művészek. Ilyenkor az ebédlőben látjuk őket vendégül, ahol valamennyi tanu-

lónk részese a műsornak. Ha interaktív a bemutató, akkor különös sikere van. Alkalmasint a gye-

rekek eljutnak iskolai szervezés által zenés színházi hangversenyekre is és mi is szervezünk a tan-

kerület iskolái számára Művészeti Találkozót.  

 

Rajz, vizuális kultúra  

A vizuális nevelés feladata: azoknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismeretek-

nek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek. A pályázati le-

hetőségeket kihasználva igyekszünk tanítványaink tehetségét szélesebb körben megmutatni.  

  

 

 

 



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

  

Oldal 67 / 124 

 

Iskolai rajz órák  

A vizualitás – az anyanyelvhez hasonlóan – szinte minden tantárgyban komoly szerepet játszik; 

ám a rajz és vizuális kultúra tantárgynak kifejezett célja a vizuális nyelv használatának megfelelő 

szintre emelése elsőtől nyolcadik osztályig.   

A kommunikációs készség fejlesztése mellett kiemelten fontos általános nevelési cél a kreativi-

tásra nevelés. A globalizáció, az információs technológia forradalmának korában a tudományos, 

technológiai változások oly mértékben felgyorsultak, hogy a speciális szakmai ismeretek, így az 

ismeretek szerzése szükségképpen nem korlátozódik az iskolára.  A kreativitás és ezzel összefüg-

gésben a nyitottság, a rugalmasság központi helyre kerültek.  

A művészetek területén, az alkotóképesség fejlesztésére ebben a tantárgyban különösen jó lehe-

tőség nyílik. Ezen a téren itt halmozódott fel a legtöbb nevelési tapasztalat, és a kreativitás fej-

lesztése itt nem csupán hangoztatott általános nevelési cél, hanem az értékelés során szempont-

ként jelen van. Fontos azonban, hogy a „rajzórai kreativitás” ne maradjon területspecifikus, hogy 

konvertálható legyen az élet minden területére, elősegítendő egy általános alkotó magatartás 

kialakulását, miáltal a tanulók képessé válhatnak majd önmaguk, saját életük alakítására.   

Felsőtagozaton a művészettörténeti ismeretek az egyetemes emberi értékekkel ismertetik meg 

tanulóinkat.  

  

Szakkör  

Iskolánkban esetenként civil szervezetek bevonásával kézműves szakkör működik, mely kiegészíti 

a tanítási órák tevékenységét. Ezeken a szakkörökön tehetséggondozás is folyik. Nyitottak az is-

kola bármely tanulója számára, melyeken készülnek pályázatokra is.  

  

Média   

A XXI. század társadalmának legnagyobb gondja a médiából a gyermekek felé korlátlanul áramló 

„információ”. Hatnak rájuk, tele vannak feszültséggel. Kiemelkedő szerep jut éppen ezért a média 

tantárgynak, amely megtanítja a gyermekeket látni, nézni, érteni filmet, plakátot, és kiadványo-

kat készíteni. Mindezek a vizuális kultúra alapjait teremtik meg.  
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Ma már nem csak a visszaemlékezés lett sokkal inkább vizuálisabb vagy vizualizált, mint valaha, 

de maga a tapasztalás is. A gyerekek ma már ismereteik jelentős részét iskolán kívül szerzik. Eb-

ben éppen a televíziónak, mint audiovizuális médiumnak van meghatározó szerepe. Alapvető 

fontosságú tehát, hogy az iskola elősegítse azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyi-

ségű (képi) információ minél magasabb szintű önálló feldolgozására, értelmezésére, értékelé-

sére, a megfelelő szelekció elvégzésére. A média témák beépülnek elsősorban a rajz órák anya-

gába, valamint  bármely tantárgy kapcsolódó tananyagához.  

  

Életvitel – egészséges és környezettudatos kompetencia terület 

  

Iskolánk különleges tárgyi adottságai:  

• tágas udvar,   

• betonozott sportpálya és játszóudvar  

• TIE és a TÁMOP 3.1.4. C pályázatok útján nyert sport- és egészséges életvitelhez nyert esz-

közök megadják gyermekeink számára az egészséges és esztétikus tárgyi környezetet. A szép 

és egészséges környezet önmagában is nevel a környezet védelmére, megóvására.  

A mi feladatunk, hogy a gyerekek bevonásával ezt a környezetet megóvjuk, tovább szépítsük.   

Környezeti értékeink, és egészségünk védelme az emberiség jövője szempontjából egyre fon-

tosabbá válik.  

  

Tanulóinknak meg kell ismerniük:  

• az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit,  

• a káros szenvedélyek leküzdésének módjait,  

• az emberiség előtt álló ökológiai problémákat,  

• az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit.  

  

Nem kampányszerű akciókban rejlik a megoldás, hanem a mindennapi tevékenységünkben, a 

környezettudatos szokásrend kialakításában és mindennapi gyakoroltatásában.   
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Testnevelés egészséges életmód  

A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgásszabályozás fejlesztésében, a 

civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi elváltozások javításában. Sajátosan össze-

tett műveltségi terület, mivel a mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen 

kognitív funkció működtetése.  

 Hozzájárul a személyiség harmonikus fejlesztéséhez, az egészséges életmód megalapozásá-

hoz.   

 Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek és készségek célszerű viselkedésbe 

integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső erőforrások mobilizá-

lását, pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, az élet minőségét. Fejleszti 

az egyén esztétikai érzékét, tűrő- és alkalmazkodási képességét. Segíti a helyes önértékelés 

kialakítását, a teljesítménynek, mint értéknek a felismerését.  

 A testnevelés tanításunk célja, hogy fejlessze a tanulók mozgásműveltségét, cselekvési biz-

tonságát, sikeres, aktív életvitelű embereket formáljon, akik örömet lelnek a különféle 

pszicho motoros tevékenységekben, elviselik a stresszt, a fizikai igénybevételeket, követik a 

szabályokat, igénylik és elfogadják a közösségi normákat, a megmérettetést és az értékelést.   

 Iskolánk tárgyi feltételei megfelelnek ezen célok megvalósításához. Alsó tagozaton – a nap-

közi otthonos rendszer velejárójaként megerősítjük a mindennapos testmozgást a testneve-

lés órák mellett, a felső tagozaton a házi és kistérségi versenyeken zajlik tanulóink testkultú-

rájának további fejlesztése. A tanulók életkorából, alkatából és személyiségéből adódó kü-

lönbségek szükségessé teszik a tanórai teljesítmények megítélésében az önmagukhoz mért 

fejlődés szerinti értékelést.  

 Nagy súlyt fektetünk arra, hogy aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tar-

tási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgá-

sokat.  

 Iskolánk minden tanulója minden évben évfolyamonként több hetes úszásoktatáson vesz 

részt.  
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának elvei 

 

 A tantervi követelményeket az ”A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti 

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

rendelet módosításáról” rendeletben megfogalmazott tantervi tartalmi keretek alapján 

szervezzük meg.  

 Iskolánk a többi tanulóval együtt integráltan oktat sajátos nevelési igényű tanulókat.  

 Pedagógiai programunk, helyi tantervünk elkészítésénél figyelembe vettük:  

- a vonatkozó törvényi előírásokat,  

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,  

- a szülők elvárásait és az általunk nevelt tanulók sajátosságait.  

 Az intézményünkben megvalósuló nevelés, oktatás gyakorlat elősegíti a sajátos nevelési 

igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását. Sikerkritériumnak a tanulók 

beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes meg-

valósítását az alábbi tényezők biztosítják:  

- A pedagógusok, a szülők közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fo-

gadására.  

- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások al-

kalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikus-

ság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyossá-

gához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.  

- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi 

az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - 

eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök al-

kalmazását.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében megha-

tározó, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, illetve 

azok a pedagógiai eljárások, módszerek, amelyekre kiemelten jellemző:  
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- a tananyag-feldolgozásnál a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásainak figyelembevétele;  

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervek készülnek, ennek alapján egyéni haladási ütemet 

biztosítunk, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, techniká-

kat alkalmazunk;  

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő adato-

kat figyelembe vesszük,   

- az elért eredmények alapján szükség szerint megváltoztatjuk pedagógiai eljárásainkat, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmazunk; a különböző részképességek fej-

lesztésére irányuló ötleteket, feladatlapokat, játékokat megosztjuk egymással, feladat-

bankot hozunk létre,  

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresünk;  

- lehetőség szerint alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;  

- együttműködünk különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

 A tankötelezettség teljesítésének módjai A tankötelezettség megkezdésének feltétele, 

hogy a gyermek elérje az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Ezt a sajátos nevelési 

igényű tanulók esetében szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye hatá-

rozza meg, illetve már iskoláskorú gyermek esetében a szakértői véleményben szerepel az 

is, hogy a tanuló a tankötelezettségének milyen módon tehet eleget.  

 A 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a 

nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül he-

lyezéséről 2019. szeptember 1-jei hatályba lépésével az Nkt. 45. § (5) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 „(5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos 

helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befeje-

zése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni 

munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet 

megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot 
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követően csak abban az esetben nyújtható be – tanévenként egy alkalommal – kérelem, ha 

a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül 

fel. Törvényben meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.” 

 Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a helyi tanterv, a szakmai (pedagógiai) program az 

egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is meg-

jelölhet. Ebben az esetben a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi 

osztályzatot a tanítási idő végénél állapítjuk meg. 

 Egyéni továbbhaladás Az első évfolyamra felvett tanuló részére – ha egyéni adottsága, fej-

lettsége szükségessé teszi – az iskola igazgatója a szakértői vélemény alapján az egyéni adott-

ságához, fejlettségéhez igazodó tovább haladást (egyéni tovább haladást) engedélyezhet. Ha 

a tanulónak egyéni tovább haladást engedélyeztek, a pedagógus – a szakértői vélemény alap-

ján – egyéni fejlesztési ütemtervet készít. Az ütemtervben kell meghatározni, hogy a tanuló-

nak az egyes évfolyamok végére milyen követelményeket kell teljesítenie, valamint megje-

lölni, hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót. Az egyéni továbbhaladás – 

valamennyi vagy egyes tantárgyakból különböző évfolyamokig, de – legkésőbb a negyedik 

évfolyam végéig tarthat. Ha a tanuló az egyéni ütemtervben meghatározott évfolyam utolsó 

tanítási napjáig nem éri utol a többi tanulót, tanulmányait ennek az évfolyamnak a megis-

métlésével folytathatja.  

 A sajátos nevelési igényű tanuló mentességet kaphat a készségtárgyak tanulása alól (ekkor 

tudásáról nem is kell számot adnia), illetve egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, mi-

nősítése alól (ebben az esetben a tanuló részére egyéni foglalkozást szervezünk, amelynek 

célja, hogy egyéni fejlesztési terv alapján segítse a tanuló felzárkóztatását a többiekhez).  

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének tervezésénél a pedagógusok figyelembe ve-

szik a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét. A helyi tantervben az 

egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi 

ajánlások a tanulók sérülésspecifikus egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesít-

hetők. 
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Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók - kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való tevékeny-

ségek helyi jellemzői:  

 Speciális tanulásszervezési módok, eljárások, értékelés, eszközhasználat kidolgozása és alkal-

mazása pedagógiai eljárásainkban prioritással rendelkezik.  

 Az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés az 

együttműködő szakemberek javaslatai alapján szükséges.  

 Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontja az önmagukhoz mért fejlődés.  Tu-

dásuk képességeiknek megfelelő értékelése, az Irányelvekben meghatározott, eltérő tanul-

mányi követelmények, módszertani, technikai segítségnyújtással támogatott számonkérés 

szerint.  

 

Azoknál a gyerekeknél, akiknek a nevelhetősége – bizottsági szakvélemény alapján – eltér a többi 

gyerekétől, sajátos nevelési igényről beszélünk. Az oktatási törvény értelmében a sajátos nevelési 

igényű (továbbiakban SNI) gyermekeknek joga van ahhoz, hogy állapotának megfelelő pedagógiai 

ellátásban részesüljön.   

A tanulók lehetőségeinek korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban az alábbi elvek 

szerint kell a munkát megszervezni:   

 Differenciáltan egyénileg is segítsük a tanulókat az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.   

 Feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség 

van.  

 A fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és teljesítése.   

 Személyi, tárgyi feltételek biztosítottak legyenek.  

 Az integráltan oktatott gyermek nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt azonos osztály-

ban és csoportban történjen az SNI Irányelvek alapján. 

 A pedagógusok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a gyermekek sajátos nevelési igényé-

ről, fejlesztés lehetőségeiről.   

 Pedagógusi magatartást gyermekközpontúság, rugalmasság, empátia, feszültség mentes lég-

kör jellemezze.   
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 Folyamatos konzultáció pedagógus és gyógypedagógus között, és folyamatos és segítő kapcso-

lattartás szülővel.   

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, nevelés célja a sajátos nevelési igényű ta-

nulók eredményes társadalmi integrációja. A neveléshez szakirányú képesítéssel rendelkező pe-

dagógust alkalmazunk. Ezen tevékenység lényeges eleme a gyógypedagógus vagy más szakember 

véleményének figyelembe vételével elkészített egyéni fejlesztő program.   
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Egyes évfolyamok 

  

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek 

óraszámai, az előírt tananyag és követelmények: 

  

Óraszámok 

  

Óraszámok és egyéb szabályozók a 2020/2021 tanévtől: 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson:  

 

Évfolyam  
Melyik tantárgy óraszáma lett meg-
növelve a szabadon tervezhető órák 

óraszámából?  

Hány órával lett megnövelve a 
szabadon tervezhető órák  

óraszámából?  

1. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom  1 óra  

1. évfolyam  Matematika  1 óra  

2. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom  1 óra  

2. évfolyam  Matematika  1 óra  

3. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom  2 óra  

4. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom  1 óra  

5. évfolyam  Magyar 1 óra  

6. évfolyam   Magyar 1 óra  

6. évfolyam  Hon-és népismeret  1 óra  

7. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom  1 óra  

7. évfolyam Dráma és színház 1 óra 

8. évfolyam  Matematika  1 óra  

8. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom  1 óra  

 

Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Hon és népismeret tantárgyat tanítja.  
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Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs rehabilitációs óraszámot a Köznevelési törvény 

alapján szervezzük meg.  

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, illetve 

az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai munkaközösségeinek, 

illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok feladata a helyi tanterv élet-

belépésének megfelelően évente. 

 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, il-

letve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes 

tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított tanmenetjavas-

latokat használják fel.  

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 

munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  

  

Tantervek 

 

Iskolánk helyi tanterve ”A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadá-

sáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról” ren-

delet alapján, az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az alábbi keret-

tantervekre épül:  

 Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyamára, 

 Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára, 

 A cigány, beás, romani nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei, 

 Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához. 
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Óraterv 

  

Helyi tanterv óraszámai 1-4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 8 8  7  7  

Idegen nyelvek -  -  -   2 

Matematika 5 5  4  4  

Környezetismeret - - 1  1  

Ének-zene 2 2  2  2  

Vizuális kultúra 2 2  2   1 

Digitális kultúra 0 0  1  1  

Testnevelés 5 5  5  5  

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Kisebbségi népismeret 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Összesen: 25  25 25 26 

  

 

Helyi tanterv óraszámai 5-8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom  5  5  4  4  

Első élő idegen nyelv  3  3  3  3  

Matematika  4  4   3 4  

Történelem 2  2  2  2  

Állampolgári ismeretek    1 

Etika / Hittan 1  1  1  1  

Kisebbségi népismeret 1 1 1 1 

Természettudomány 2  2  -   -   

Biológia -   0  2   1 
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Fizika  -   0  1   2 

Kémia  -   0  1  2 

Földrajz  -    2  1 

Ének-zene   2 1  1  1  

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Hon- és népismeret  1   

Dráma és tánc   1 - 

 Digitális kultúra 1  1  1  1  

Technika és tervezés 1  1  1  -  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Összesen:   29 29 31     31 

 

  

 A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával 

az évfolyamokon a matematika és a magyar nyelv-és irodalom tantárgyak óraszámát növel-

tük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több 

idő jusson.   

 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete szerint: 

„(5) A nemzetiségi nevelést-oktatást folytató iskolában a tanuló kötelező és választható taní-

tási óráinak összege a (3) bekezdésben egy tanítási hétre meghatározott időkerethez képest 

az 1–8. évfolyamon legfeljebb három tanítási órával, a 9–12. évfolyamon legfeljebb négy ta-

nítási órával emelkedhet.” 

 Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei  a miniszter által kiadott kerettantervek adaptálásával készültek. 

 Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként a német és angol nyelvet tanulják csoportbontásban.  
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A NAT bevezetésének ütemezése: 

TANÉV 
ÉVFOLYAM 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2020 - 2021 2020 2013 2013 2013 2020 2013 2013 2013 2020 2013 2013 2013 

2021- 2022 2020 2020 2013 2013 2020 2020 2013 2013 2020 2020 2013 2013 

2022 - 2023 2020 2020 2020 2013 2020 2020 2020 2013 2020 2020 2020 2013 

2023 - 2024 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

 

 

  

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

  

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközö-

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

hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál 

egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz.  

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusá-

ban szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége.  

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe:  

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, ame-

lyek több tanéven keresztül használhatóak, a hatályos rendeleteknek megfelelően.  
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 Tartalmazza a képességfejlesztés sokoldalú lehetőségeit.  

 Segítse a tanulók országos kompetenciamérésekre történő eredményes felkészülését.   

 Tartalmazza a tantárgyi tantervek minimum követelmények eléréséhez szükséges tartal-

makat.   

 Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek.   

- Jól strukturált szerkezetű, megfelelő betűtípus, betűméret legyen.   

- A mindennapi élethez kapcsolódó nyelvezetű legyen.   

- Feladatokban gazdag, és változatos legyen.   

- Ösztönözzön az önálló tanulásra, ismétlésre, rendszerezésre.  

- Motiváljon, keltse fel a gyerek érdeklődését.   

 

Intézményünk arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen 

használhatják.  

  

Az iskolába jelentkezés 

  

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei   

  

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet minden év februárjában a tankerület határoz meg 

– minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott tankötelezettségre vonatkozó szabályozás.  

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;  

 a szülő személyi igazolványát;  

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

 a tanuló anyakönyvi kivonatát,  
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 a szülő személyi igazolványát,  

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,  

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó, átjelentkező tanulók felvételéről a szülő kérésének, 

a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazga-

tója dönt.  Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, 

átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 

teljesíteni. 

6. Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyol-

cadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése 

előtt kikéri az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni ak-

kor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanul-

mányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben 

az iskola igazgatója az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy 

az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye 

szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.)  

7. Ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az 

érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás a felvételi kérelmet benyúj-

tók jelenlétében történik.  

Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja.  Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló   

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő vagy   

 testvére az adott intézmény tanulója vagy   

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy   

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül ta-

lálható.   
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Magasabb évfolyamba lépés 

Feltételek 

1. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha 

a meghatározott követelményeket sikeresen teljesítette.   

2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve ér-

demjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az "elég-

séges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább haladáshoz.  

3. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén legfeljebb három tantárgyból sze-

rez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát 

tehet.  

4. Második-nyolcadik évfolyamon, a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osz-

tályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozóvizsgát kell tenni, ha  

 Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól   

 Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követel-

ményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse  

 Egy tanítási évben a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-

mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott 

óraszámnál többet mulasztott. 

5. Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet mu-

lasztott, vagy ha a szülője ezt írásban kéri.  

6. A tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestületet osztályozó értekezleten áttekinti és a peda-

gógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről. Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási 

év közben adott érdemjegyek átlagától a nevelőtestület felhívja az érintett pedagógus figyel-

mét, hogy indokolja meg ennek okát és esetleg változtassa meg döntését. Ha az indoklással 

a nevelőtestület nem ért egyet és a pedagógus nem változtatja meg a döntését, akkor az 

osztályzat az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosul.   
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A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

Iskolánkban nincs mód a pedagógusválasztásra.  

A szabadon tervezhető órakeret terhére tervezett tanórák kötelezőek minden tanulónak a saját 

osztályában. 

Az intézményünkben a szülők és a tanulók körében végzett tájékozódás és a nevelőtestületben 

meglévő személyi feltételek alapján szervezzük a foglalkozásokat. 

A szülők, tanulók igényeinek, az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, a fenntartó által biz-

tosított lehetőségek függvényében, valamint a gyermekek továbbtanulási igényeinek figyelembe 

vételével szervezzük a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. 

Az alsó és felső tagozaton többféle szakkör áll a tanulók rendelkezésére, melyet szülői beleegye-

zéssel vehetnek igénybe. A szakkörök óraszáma a tanulók igényeinek, és a pedagógusok leterhe-

lésének függvényében tanévenként változhat. 

 

A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 
A csoportbontás a kompetenciafejlesztés kiemelt területeinek eredményességét támogatja.  

Csoportbontások: 

Hagyományainknak megfelelően a német nyelvórák  és az angol idegen nyelvi, valamint az etika, 

ill. a hit- és erkölcstan órák vannak csoportbontásban megszervezve. 

A csoportbontásoknál képesség szerint igyekszünk vegyes csoportokat kialakítani. 

 

Felkészülés 

  

Felkészülés, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái:  

 Diagnosztikus mérés: valamely osztályfokra történő belépéskor, továbblépéskor, tanárvál-

táskor az előzetes ismeretek szintjének megállapítására, helyzetmérésre - feladat meghatá-

rozó jelleggel végzünk. Ezeket nem osztályozzuk, a teljesítményeket pontszámokban vagy 

százalékokban kifejezve értékeljük.  

 Formatív mérés: a tanulás folyamatában, azaz a tanulási hibák és nehézségek feltárására, 

segítésre irányul. 
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 Szummatív mérés: lezáró-minősítő mérés a tanulási szakasz végén, azaz a tanuló teljesítmé-

nyének viszonyítása a követelményekhez.  

 

Értékelésünk didaktikai, pedagógiai alapja  

A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára, a tanév során legalább 

egyszer minden tanuló kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. Minden pedagógus köteles a ta-

nuló érdemjegyeit, és írásos bejegyzéseit az elektronikus osztálynaplóba és a tájékoztató füzet-

ben is feltüntetni. Igényelt tájékoztató füzet esetén az ellenőrzőben a bejegyzést dátummal és 

kézjeggyel kell ellátni. Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt az elektronikus naplóba 

be kell jegyezni.   

 Folyamatosan rendszeresen összevetjük a tanulók fejlődéséről nyert adatokat a fejlődésük 

iránt támasztott követelményekkel.  

 Az ellenőrzés nem szorítkozik csupán az ismeretek és készségek értékelésére, folyamatosan 

értékeljük tanulóink képességeinek, magatartásának, egész személyiségének fejlődését, 

nemcsak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és előrehaladást osztályozzuk.  

 Figyelembe vesszük a tanulók fejlődésének jellemző vonásait, élettani sajátosságait.  

 Fontosnak érezzük, hogy az érdemjegyek, osztályzatok ne csupán kinyilatkoztatott ítéletként 

lebegjenek a tanulók előtt, szóban is megbeszéljük, hol hibáztak, miben, mi lehet a hibák oka, 

mit kell tenniük a hibák kijavítása érdekében.   

 

A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái  

 Az érdemjegy visszajelentő, informatív értékű, tanulói részteljesítmény és az adott témához 

tartozó tantervi követelmények összehasonlításának eredménye, és tükrözi a tantárgyi atti-

tűdöt is.  

 A tanulók minimálisan havonta legalább egy érdemjegyet kapnak.  

  

Az érdemjegyek és az osztályzatok tartalma  

 Tények, leírások, fogalmak szabályok, összefüggések, törvények, szóbeli és írásbeli számon-

kérések,  
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 Kísérletek, manuális tevékenységek megítélése,  

 Szorgalmi feladatok, egyéni kutatások, feladatmegoldások minősítése,  

 Vitakészség, véleménynyilvánítás megítélése,  

 Tantárgyi attitűd mérlegelő megítélése.  

  

Számonkérés gyakorisága, formái   

A számonkérés gyakorisága összhangban kell, hogy álljon a heti óraszámmal, de havonta legalább 

egy alkalommal kerüljön rá sor.  

A gyerekek tudásukról szóban, és írásban számolnak be. Szóban: szóbeli felelet, óraközi munka, 

illetve önálló kiselőadás formájában. Írásbeli számonkérések: írásbeli felelet, házi dolgozat, téma-

záró dolgozat megoldásán keresztül. A gyakorlati számonkérések elsősorban készségtárgyak ese-

tében és önállóan végzett gyűjtőmunkák során alkalmazhatók.   

  

Írásbeli beszámoltatások rendje  

 Írásbeli számonkérés havonta legalább egyszer történjen  

 Alkalomszerűen tájékozódunk a tanulók pillanatnyi tudásáról   

 Témazáró dolgozat írására évente legalább három-négy alkalommal kerül sor  

 Két témazárónál többet egy napon nem lehet íratni  

 Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor 

csak a tájékoztatást szolgálja, így nem osztályozzuk. Az év végi felmérés a tanév tananyagának 

alapkövetelményeit méri. Ismétlésnek kell megelőznie, s előre be kell jelenteni. Az év végi fel-

mérések osztályzata témazáró értékű jegynek felel meg.   
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 Az  egységes értékelése érdekében a tanulók tanulmányi teljesítményének értékelésekor 

az elért eredmény érdemjegyekre történő átváltása a következő besorolás szerint történik:    

 

%  Érdemjegy  

90 - 100  jeles (5)  

71 - 89  jó (4)  

51 - 70  közepes (3)  

31 - 50  elégséges (2)  

0 - 30  elégtelen (1)  

  

 

A 8. évfolyamon félévkor kötelező írásbeli vizsgát tesznek a tanulók matematika, magyar nyelv 

és irodalom tantárgyakból.  

  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei  

A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés for-

májában szóbeli és írásbeli feladatot kapnak. A házi feladatok adásakor figyelembe kell venni a 

tanulók egyéni képességeit, életkori sajátosságait és ezekből kiindulva differenciált formában 

kapják a feladatokat. Nagyon fontos a napközis nevelő és délelőttös nevelő folyamatos konzultá-

ciója, visszajelzések.   
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Eljárásrend a házi feladatokra vonatkozóan 

  

Kötelező házi feladat 

  

Szóbeli házi feladat  

 Tananyaghoz kapcsolódó: elnevezések – szakkifejezések; fogalmak – összefüggések; szabá-

lyok – törvények ismeretek, melyet az óravázlat, ill. a tankönyv tanár által kijelölt részei tar-

talmaznak.  

 Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként megjelöl.  

 Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott iroda-

lom.  

 Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl.  

 

Írásbeli házi feladat  

 Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító – tanár által kijelölt feladata-

inak megoldása.  

 Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák elkészítése.  

 

Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan  

 A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához, té-

májához.  

 Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és a tantár-

gyi készségek begyakorlása legyen.  

 A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán.  

- Módszere lehet: a tanulók önellenőrzése; a tanító - tanár javítása  

- A tanév során rendszeresen minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli 

munkáját áttekinteni.   

 Írásbeli házi feladat értékelése - tartalmi és formai szempontból - egyaránt fontos, ezt a ne-

velő szóban és írásban is közölheti a tanulóval.  
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 Korrekció  

- Tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása.  

- Hibás feladatmegoldás javítása egyéni esetben.  

- Osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás, hiányosságok pótlása.  

 

Szorgalmi (házi) feladat   

Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik.  

  

Szóbeli házi feladat  

 Vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva  

 Ajánlott olvasmány – melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl évfo-

lyamonként  

 Házi -és felmenő versenyekre való felkészülés  

 

Írásbeli szorgalmi házi feladat  

 Képességek fejlődését tehetség fejlesztését kibontakozását elősegítő feladatok megoldása  

 Levelezős és felmenő rendszerű feladatok megoldása  

 Írásbeli pályamunkák készítése  

  

Általános rendelkezések szorgalmi (házi) feladatra vonatkozóan  

 Szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli teljesítményt cé-

lozza. Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához.  

 Szaktanár ajánlása, motivációja alapján a tanuló önként vállalása.  

 A szorgalmi feladat mennyisége: a tanuló teherbírásán és kitartásán is múlik. Más – más el-

várás lehet egyénenként, óvakodjunk, hogy túl sok feladat adásával a tanuló a kedvét ne ve-

szítse el 

 Szorgalmi feladat gyakorisága: a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve történjen, átlagosan 

havonta egy-két alkalommal adjunk kivétel a verseny felkészülés időszaka  
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 Pedagógiai szempontból szükséges a szorgalmi feladat megoldásához plusz tanári segítség 

nyújtása  

 Minden esetben a szorgalmi munkát:   

- ellenőrizzük, értékeljük (az igazi pedagógiai értéke akkor van, ha ez a közösség előtt tör-

ténik)   

- az érdemi szorgalmi munkát jutalmazzuk (a tanító és a szaktanár által kidolgozott rend-

szerű jutalomban részesüljön).  

  

A tanuló magatartása és szorgalma, tantárgyi teljesítményének minősítési rendszere, formái 

  

A tanuló magatartása 

  

A tanuló magatartása, értékelésének szempontjai, követelményei  

 

1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a pél-

dás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

  

2. A minden évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemje-

gyekkel értékeli.  

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

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

ménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az igényelt értesítőbe és a bizonyítványba és az elektronikus 

naplóba be kell jegyezni.  

 

3. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a Házirend szabá-

lyozza és tartalmazza.  

  

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

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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A magatartás értékelésénél az intézmény Házirendjében található fegyelmi piramis szabályozásai 

is alkalmazandók.  

  

A tanuló szorgalma 

  

A tanuló szorgalma, értékelésének szempontjai, követelményei   

 

1. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a pél-

dás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

 

2. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osz-

tályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.  

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

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

többségi véleménye dönt az osztályzatról.  

A félévi és az év végi osztályzatot az igényelt értesítőbe és a bizonyítványba és az elektronikus 

naplóba be kell jegyezni.  

  

3. Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a Házirend szabá-

lyozza és tartalmazza.  

  

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

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

  

Tantárgyi teljesítmény 

  

A tanuló tantárgyi teljesítésének értékelési rendszere.   

Az iskolai nevelő és oktató-munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munká-

jának folyamatos ellenőrzését és értékelését, melynek alapja a tantárgyanként megfogalmazott 
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követelményrendszer. A nevelők figyelembe veszik azt is, hogy a tanulók képességei fejlődtek, 

eredményei javultak vagy romlottak az előző értékelés óta. 

Az ellenőrzés és értékelés akkor tölti be szerepét, ha folyamatos, objektív, előre meghatározott 

ismertetett követelményeken alapul. 

  

Szöveges értékelés   

Az értékelés ezen módját az 1. évfolyamon mindkét félévben, illetve 2. évfolyam első félévében, 

ill. 4. évfolyamon az idegen nyelv oktatása során az első félévben alkalmazzuk.   

1. negyedévben: szöveges bejegyzés az elektronikus naplóban.  

Félévkor: fejlesztő szöveges értékelés az elektronikus naplóban.  

Év végén: bizonyítványban fejlesztő értékelés szöveges értékelő program használatával és az 

elektronikus naplóban.  

Alkalmazott minősítések kiváló, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul.  

  

Értékelés érdemjeggyel  

A pedagógus a tanulók teljesítményét a tanítási év közben rendszeresen érdemjegyekkel értékeli.   

Az érdemjegyek tartalma  

Jeles / 5 /  

- Ismeri, érti, tudja a tananyagot, azt alkalmazni képes, pontosan szabatosan fogalmaz, lé-

nyegre mutatóan definiál  

- Saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt,  

- Tud szabadon, önállóan beszélni  

- Bátran mer kérdezni, véleményt mondani  

Jó / 4 /  

- A tantervi követelményeket megbízhatóan, kevés és jelentéktelen hibával teljesíti  

- Apró bizonytalanságai vannak  

- Kisebb előadási hibákat vét  

- Definíciói nem értő tanulással megalapozottak  
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Közepes / 3 /  

- A tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget  

- Nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször szorul   

- Ismeretei felszínesek  

- Kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni, beszélni  

- Rövid mondatokat mond, /párbeszéd a tanár és a diák között, de segítséggel képes megol-

dani szóbeli feladatát/  

Elégséges / 2 /   

- A tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a tovább haladás-

hoz szükséges minimális ismeretekkel, készségekkel, jártassággal rendelkezik. Egy szavas vá-

laszokat ad.  

- Fogalmakat nem ért  

- Gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre  

Elégtelen / 1 /  

- A tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes eleget tenni.  

- A minimumot sem tudja  

 

Érdemjegyek, osztályzatok megállapítása során  

- Figyelembe vesszük az adott tantárgyban mutatott többletmunkáját.  

- Érdemjegyet csak azoknak a tananyagelemeknek a tudására adunk, amelyekre a követelmé-

nyek vonatkoznak. A tanulók helytelen viselkedése miatt elégtelen osztályzatot nem adunk  

- A füzetrendet a tantárgyi értékelésnél figyelembe vesszük.  

- A házi feladatot az órán feladott anyag gyakorlásának tekintjük, emiatt nem osztályozzuk 

kivéve gyűjtőmunka, megfigyelés, kísérlet, kutatás kiselőadás, szorgalmi feladatok, rendsze-

rező munkák.  

- A kiegészítő anyag elsajátítását szaktanári dicsérettel honoráljuk, de az emelt óraszámú cso-

portokban a követelmények részét képezik a kiegészítő anyag bizonyos elemei.  

- Nem adunk féljegyeket / törtjegyeket /. 
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- A félévi, év végi osztályzatok az összteljesítményt értékelik és nem feltétlenül az évközi ér-

demjegyek középarányosaként jelennek meg.  

 

A házi feladat és felszerelés hiányára, illetve a tanuló magatartására nem adható tantárgyi elég-

telen, kivétel az a házi dolgozat, melynek értékelését a szaktanár előre jelzi. A tanuló osztályzattal 

történő értékelésére félév végén az igényelt tájékoztató füzetben, a tanév végén a bizonyítvány-

ban és az elektronikus naplóban kerül sor. A tanév végi osztályzat az egész tanévben nyújtott 

teljesítményt minősíti, az érdemjegyeken alapul a témazáró dolgozatok, a félévi és év végi dolgo-

zatok súlyozottan számítanak.   

  

A tanuló jutalmazása, büntetése 

  

Az iskolai jutalmazás és büntetés formái  

 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók  

- szaktanári dicséret,  

- napközis nevelői dicséret,  

- osztályfőnöki dicséret,  

- igazgatói dicséret,  

- nevelőtestületi dicséret.  

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén  

- szaktárgyi teljesítményért,  

- példamutató magatartásért,  

- kiemelkedő szorgalomért,  

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

 Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet 

és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek 

át.  
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 Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredménye-

sen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.  

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredménye-

sen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

 Év tanulója díj: az adott évben 1-4. osztályos „Kicsik között a legnagyobb” illetve 5-8.osztályos 

tanuló számára a „Nagyok között a legkiválóbb” díj kiemelkedő teljesítményéért, a nevelő-

testület döntése alapján.  

 A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 

 Büntetésben lehet részesíteni azt a tanulót, aki  

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,   

- vagy a házirend előírásait megszegi,   

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének. 

 Az iskolai büntetések formái  

- szaktanári figyelmeztetés,  

- szaktantárgyi figyelmeztetés, 

- napközis vagy tanulószobás nevelői figyelmeztetés,  

- osztályfőnöki figyelmeztetés,  

- osztályfőnöki intés,  

- igazgatói figyelmeztetés,  

- igazgatói intés.  

 A büntetési fokozatokat és tartalmukat az intézmény Házirendjében található „Fegyelmi pi-

ramis” tartalmazza. Ezt minden tanuló igényelt tájékoztató füzetébe, ellenőrzőjébe be kell 

év elején ragasztani, s a szülőnek aláírásával igazolnia, ill. az elektronikus napló felületén is 

meg kell jelentetni. 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál- a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt eset-

ben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. Bizonyos nem kötelező, intézmény 
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által szervezett programoktól súlyos, szándékos, ill. sorozatos vétségek esetén a tanulót el 

lehet tiltani a részvételtől. Erről a szülőt is tájékoztatni kell. 

 A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 

Minden esetben törekszünk a resztoratív, helyreállító, jóvátételi konfliktuskezelési gyakorlat 

megvalósulására a szankcionáló gyakorlattal szemben. Napi szinten beszélgetőköröket szerve-

zünk, melyek során drámajátékok, önismereti, társismereti, kommunikációs, kapcsolatterem-

tési, közösségépítő gyakorlatok segítik a konfliktusok megelőzését, vereségmentes feloldását. 

Tanulóink problémáit komolyan vesszük, a konfliktusokat megpróbáljuk úgy megoldani, hogy  

megértsék önmagukban és a másikban lejátszódó érzéseket, vagy tetteik következményeit, le-

gyen alkalmuk helyre hozni, jóvátenni hibáikat.  
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Fizikai állapotfelmérés 

  

Az 1-4. évfolyamos tanulók fizikai állapotának mérése  

 Az 1-4. évfolyamos tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító neve-

lők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hó-

napban. (A felmérés a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a 

tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: 

Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.)  

 A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képes-

ségét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják A  fizikai fittségi mérés 

eredményeit a  mérést végző pedagógus – mérésben érintett tanulónként, mérési azonosító 

alkalmazásával – rögzíti és feltölti a NETFIT-be. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredmé-

nyeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával megismerheti. 

 

A mérés célja  

 Az iskola mérési tapasztalatainak, folyamatos megfigyeléseinek kiegészítése a tanulók fizikai 

képességeinek szintjéről, a külső méréssel és feldolgozással gyűjtött információk alapján.  

 A pedagógusok munkájának segítése, az egyéni képességfejlesztés ösztönzése.  

 A tanítási tanulási folyamat esetleges korrekciójához javaslatok megfogalmazása.  

 A formatív mérés információkat adjon a fenntartónak a közoktatási fejlesztési terv felülvizs-

gálatához, ha szükséges korrekciójához, illetve pozitív megerősítéséhez.(óraszámok megha-

tározása)  

 A tanulók egyéni értékelése, a teljesítmények összehasonlítása segítse az egészséges élet-

módra nevelést, a mozgásos tevékenységek ösztönzését.  

 A motorikus képességek szorosan épülnek az adottságokra, de lényeges, hogy egy adott élet-

korban a gyakorlás mennyire befolyásolja a színvonalat.  

 A mérés céljai között megtalálható a minőség-ellenőrzés fogalma is, hiszen lényeges, hogy 

az általános teherbíró képesség egységes mérését, értékelését feladatunknak tekintsük.  
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 A célok között hangsúlyosan szerepelt az is, hogy a terhelhetőség szempontjából leglénye-

gesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat felfedjük, 

ezáltal lehetővé tenni a tudatos, célorientált javítást.  

 A méréssel szerettük volna a rendszeres, tudatos, összehasonlítható adatgyűjtés, és elemzés 

iskolai gyakorlatának elterjedését is szorgalmazni, ösztönözni.  

  

Mérési területek  

 Aerob képesség mérése (Cooper teszt).  

 Alsó végtag dinamikus erejének mérése (helyből távolugrás).  

 Csípőhajlító és a hasizom állóképességének mérése.(hanyattfekvésből felülés térdérintéssel)  

 Hátizmok erő állóképességének mérése.(Hason fekvésből törzsemelés)  

 Vállövi és karizmok erejének mérése.(Mellső fekvőtámaszban karhajlítás)  

 Testtömeg-index megállapítása  

  

A mérési feladatok leírása (2. számú melléklet) 

  

A mérési eredmények értékelése, pontértékek  

  

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fizikai állapot mérése nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz, 

amely kiindulópontja a kondicionális képességek fokozatos fejlesztésének, az egyénre szabott 

képzési rendszer bevezetésének.  

Dr. Fehérné dr. Mérey Ildikó által kifejlesztett tesztrendszer, a Hungarofit, több mint 15 éves la-

boratóriumi terheléses vizsgálatokra épül. A tanulók által elért eredményeket egységes standar-

dizált pontrendszer hozzárendelésével lehet összehasonlíthatóvá, és objektívvé tenni. Az általá-

nos teherbíró képesség akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, ha a próbázó a vizsgálat során el-

ért összes pontszámainak legalább felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában 

szerzi meg.   
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Elérhető pontszámok  

Cooper teszt, illetve 2000m-es futás  77 pont  

Helyből távolugrás  21 pont  

Hanyattfekvésből felülés  14 pont  

Hason-fekvésből törzsemelés  14 pont  

Fekvőtámaszban karhajlítás  14 pont  

                                                            

Maximális pontszám: 140 pont 

  

Minősítő kategóriák  

- Igen gyenge: A gyenge fizikai állapot miatt, a napi tevékenység elvégzése közben rendsze-

resen fáradtnak, kimerültnek érzik magukat. Hajlamosak a gyakori megbetegedésre.(0-20,5 

pont)  

- Gyenge: Az egész napos tevékenységtől még gyakran elfáradnak, és nem tudják magukat 

kipihenni egyik napról a másikra. Sokszor érzik magukat fáradtnak, levertnek, rosszkedvű-

nek.(21-40,5 pont)  

- Kifogásolható: A rendszeres napi tevékenységtől már kevésbé fáradnak el, de a váratlan 

többletmunka még erősen igénybe veszi őket.(41-60,5 pont)  

- Közepes: Elérték azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészségesek maradjanak, tar-

tósan kiegyensúlyozottan, jó közérzetben élhessenek. Heti 2-3 óra testedzést végeznek, és 

arra kell törekedni, hogy ezt a szintet a későbbiek folyamán is megtartsák.(61-80,5 pont)  

- Jó: Ezt a szintet azoknak sikerül elérniük, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szinten 

sportolnak, rendszeresen edzenek, versenyeznek.(81- 100,5 pont)  

- Kiváló: Ezen a szinten lévők speciálisan és jól terhelhetőek. (101-120,5 pont)  

- Extra: Fizikailag kiválóan terhelhetőek, fizikai képességei alkalmassá teszik arra, hogy vala-

melyik sportágban kiemelkedő eredményt érjenek el.  
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Az 5-8. évfolyamos tanulók fizikai állapotának mérése 

 

A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosí-

tását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét, valamint 

szabályozza annak tartalmi kereteit. Minden iskolában a  NETFIT® rendszer segítségével mérik fel 

a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában.  

A NETFIT® a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése.  

NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köz-

nevelés szereplői körében.  

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
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A pedagógiai program elfogadása 

  

A Pedagógiai Program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb 

intézkedések.  

  

I.  A pedagógiai program érvényességi ideje  

 Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagó-

gia program alapján.  

 A Pedagógiai Program mellékletében található Helyi Tanterv 2020. szeptember 1. napjától 

az első és ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre.  

 Ezen Pedagógiai Program érvényességi ideje nyolc tanévre – azaz 2020. szeptember 1. 

napjától 2028. augusztus 31. napjáig – szól.  

  

II.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata  

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelő-

testület folyamatosan vizsgálja.  

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános célok 

és követelmények megvalósulását.  

 A 2027/2028 tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a Pedagógiai Program teljes 

– minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen Peda-

gógiai Programot módosítania kell, vagy teljesen új Pedagógiai Programot kell kidolgoz-

nia.  

  

III.    A Pedagógiai Program módosítása  

 A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet:  

- az intézményvezető, 

- a nevelőtestület bármely tagja,  

- a nevelők szakmai munkaközösségei, 
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- a szülői munkaközösség,  

- az iskola fenntartója.  

 A tanulók a Pedagógiai Program módosítását a diák-önkormányzati képviselőik útján ja-

vasolhatják.  

 A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváha-

gyásával válik érvényessé.  

 A módosított Pedagógia Programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjá-

tól kell bevezetni.  

  

IV.  A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala  

 Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  

 A Pedagógiai Program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézmények-

nél tekinthető meg:  

- az iskola fenntartójánál,  

- az iskola könyvtárában,  

- az intézményvezetőnél.  
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„Egy hatékony iskolai egészségnevelési program – az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, 

amit egy nép (állam) csak megtehet annak érdekében, hogy párhuzamosan 

fejlessze az oktatást és az egészséget” 

/WHO/  

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

Az egészségfejlesztés iskola feladatai  

  

Jogszabályi háttér:  

  

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. § (1) a c) szerint az iskola pedagógiai programja meghatározza az 

iskola nevelési programját, ennek keretén belül a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokat.   

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 128. §, 129. § - A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a 

tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 130. § - Az egészséges 

táplálkozás   

20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 131. § - A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási 

függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, ta-

nulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése   

  

A teljes körű egészségfejlesztési programot a nevelési program szerves részét képező környezeti 

és egészségfejlesztési programmal összhangban, a tantárgyi kerettantervek egyes kapcsolódó 

tartalmai alapján készült, kiemelve, hogy a megvalósítása népegészségügyi, pedagógiai és össz-

társadalmi cél is.   

  

A teljes körű egészségfejlesztés célja  

  

Az nevelési-oktatási intézményben minden gyermek részesüljön az egészségi állapotát hatéko-

nyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egész-

ségfejlesztő tevékenységekben.   
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Tanulóink képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, egészséges 

személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására.  

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit:  

 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat  

(az egészséges táplálkozás aktuális alapelveit; legyenek igényesek a személyes higiéniát ille-

tően; ismerjék és alkalmazzák az egészség megóvásának lehetőségeit és alternatíváit. A saját 

testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az egészségtudatos, az egész-

ség-megőrzést preferáló magatartás fontos része.)   

 az egészséges és biztonságos életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait   

(a KRESZ, az elsősegélynyújtás és munkavédelem reájuk vonatkozó szabályait és alapelveit, 

ill. az egészséges környezethez való igény kialakítása)  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét  

(Annak tudatosítása, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló sportolás és a 

motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének és a lelki egészség megőr-

zésének.)  

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség megőrzése 

szempontjából való fontosságát   

(Az aktív, mozgásos tevékenységek az iskolai élet minden területén - komplex intézményi 

mozgásprogram tanévre aktualizált feladattervének kialakítása és megvalósítása.)  

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit   

(alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás)  

 a stressz- és feszültségoldás alapvető fontosságát  

(a gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság elérésében, az interperszonális kap-

csolatok kezelésében)  

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit   

(tolerancia és empátia fejlesztése, az egészséges „fair–play” uralta versenyszellem kialakí-

tása, a küzdeni tudás, alázatosság, hazaszeretet, kitartás, büszkeség, önismeret, önuralom 
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fejlesztése, a közösségbeli „én-szerep” felismerése. Annak tudatosítása, hogy az egészségtu-

datos magatartásra szocializálásnak szerves része a lelki egészség erősítése és fejlesztése, a 

szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása.)     

  

A teljes körű egészségfejlesztés várható eredménye  

  

Az intézményi teljes körű egészségfejlesztés folyamat eredményeképpen a gyermek, a tanuló 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézhető elő, mely felkészít az egészséges fel-

nőtté válásra.  

Kialakul a megfelelő igény az egészségfejlesztés különböző területei iránt:   

• helyes egészségtudat, megelőzés  

• egészséges táplálkozás,  

• egészséges testápolási szokások,  

• rendszeres testmozgás, sport,  

• lelki egészség, harmonikus életvitel,  

• káros szenvedélyek kialakulásának (cigaretta, alkohol, drog) elkerülése,  

• az emberi kapcsolatok ápolása (kommunikáció és konfliktuskezelés),  

• családi életre nevelés,  

• a szexuális felvilágosítás,  

• baleset-megelőzés  

• környezettudatos magatartás  

  

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

  

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok során kiemelt figyelmet fordít az intéz-

mény a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján, amelyek   

 az egészséges táplálkozás,  

 a mindennapos testnevelés, testmozgás,  

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez ve-

zető szerek fogyasztásának megelőzése,  



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

 

Oldal 107 / 124 
 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,  

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

 a személyi higiéné területére terjednek ki.  

  

a) az egészséges táplálkozás  

Az iskola az előírásoknak megfelelően felszerelt ebédlővel és melegítő konyhával rendelkezik. A 

kulturált étkezés biztosítása nevelőmunkánkat is segíti. Az étkeztetés szervezésével biztosítjuk a 

kellő időt az ebéd elfogyasztására.  

A gyermekélelmezéssel megbízott vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében a fenntartó által ke-

rül kiválasztásra. A kiválasztás esetében a törvényi szabályozásnak megfelelő, a kedvező ár mel-

lett, kiemelt szempont az egészséges táplálkozásra való törekvés. A konyha állapotát, az étel mi-

nőségét, az ételkezelés módját a fenntartó rendszeresen ellenőrzi. Az intézmény folyamatosan 

jelzi a fenntartó önkormányzat és a beszállító vállalkozás felé a tanulók, szülők és pedagógusok 

észrevételeit.  

  

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás  

  

A mindennapos testnevelés feltételrendszere  

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben foglalt szabályokkal az iskola a mindennapos testne-

velést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a 

Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közös-

ségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy - az iskola lehető-

ségeinek és felszereltségének megfelelően - különféle más sporttevékenységekre fordítható. A 

mindennapos testnevelés bevezetése a 2012/2013. tanévtől az 1. és 5. évfolyamon került meg-

valósításra, a továbbiakban felmenő rendszerű bevezetést valósítunk meg.  

A sportköri foglalkozásokon játékos, egészségfejlesztő testmozgást végeznek a gyerekek.  

Heti 2 órában futball-edzés van az érdeklődő tanulóknak.  

A napközis csoportokban a délutáni szabadidőben sportfoglalkozásokat tartanak pedagógusok.  
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Módszereiben az adott évfolyam helyi tantervbe meghatározott módszereire épül, ezen belül fő-

ként mozgásos játékokra.  

- énekes-táncos, társas népi játékok  

- iskolai játékok (futó-fogójátékok, sor- és váltóversenyek, labdajátékok)  

- küzdőjátékok  

Az alsó tagozatos gyerekek részvételével népi tánc, művészeti csoport működhet iskolánkban.  

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

gedi, a gyerekek a friss levegőn – a környezetbarát játszótéri játékok lehetőségét is kihasználva – 

töltik szabad idejüket.  

Az alsó tagozaton tanítók a tanórai terheléstől függő gyakorisággal 3-5 perces, mozgásos légző 

gyakorlatot végeztetnek a gyerekekkel.  

Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket, va-

lamint köteles biztosítani az iskolai sportkör működését [Kt. 52. § (9)].  

A testnevelésórák szakszerű megtartásához biztosítottak a tárgyi feltételek, miután az intézmény 

nem rendelkezik tornateremmel.  

A testnevelési órák anyaga, valamint a testedző programok megfelelnek az egészségfejlesztés 

feladatainak. Minden testnevelési órán és minden testmozgásos alkalmon megfelelő keringési- 

és légző rendszeri terhelésre kerül sor.  

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

 

Kölyökatlétika 

A 2013/2014-es tanévtől a megújult testnevelés kerettanterv eleme a Magyar Atlétikai Szövetség 

által gondozott Kölyökatlétika Program, amelyben a tanulók koordinációs, mozgástanulási képes-

ségének fejlesztésére kerül a hangsúly, az atlétikától függetlenül – de az atlétikus mozgásformák 

segítségével. Cél, a gyerekeket „ügyességének” javítása és az idegrendszerük, az ideg- és izom-

rendszeri (neuromuszkuláris) képességeit fejlesztése. 
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Sportjátékra is jut idő minden foglalkozáson, a tanulók kellő elméleti ismereteket kapnak az élet-

mód – sportágak felnőttkori gyakorlásához, különösen a labdajátékok terén (labdarúgás, kézi-

labda, kosárlabda, tollaslabda, asztalitenisz).  

Ezen alkalmak alapvetően a sportjátékok gyakorlására adnak lehetőséget.  

A tanulók felügyeletét, a játékok lebonyolítását a testnevelő, napközis, tanulószobás nevelő 

végzi.  

  

 A komplex intézményi mozgásprogram  

  

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra.           

A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új stratégiá-

jának és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése 

a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” elnevezésű kiemelt projektjét.  

A TESI – Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módszertan létrehozásának célja egy 

olyan új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi elvárásoknak és 

idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, egészségközpontú, fittségi sztenderdek-

hez viszonyítottan. A tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek alapján kerülnek 

meghatározásra:  

 kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás)  

 vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság)  

 testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index)  

A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra) és a személyre szabott visz-

szacsatolásra. Segítségével a testnevelésben dolgozó pedagógusok könnyen és egyszerűen tájé-

koztatni tudják a gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről-állapotáról. A 

projekt keretében kidolgozott mérési-értékelési rendszer online felületen is lehetővé teszi az ál-

landó kommunikációs kapcsolatot a pedagógusok és az érintett közvetlen és közvetett partnerek 
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között. Az eredmények digitalizált kezelése korszerű és folyamatos visszajelentést ad a gyerme-

kek számára, ezzel is segítve az egyéni és önálló mozgásprogramok tervezését, és a testnevelés 

oktatási hatékonyságának növekedését.  

Az országosan reprezentatív, iskolai és laboratóriumi keretek között lebonyolított kutatásban in-

tézményünk is érintett. A 10-18 éves tanulók körében végzett mérés, alapján az életkornak és 

nemnek megfelelő egészségközpontú, fittségi sztenderdek kerülnek meghatározásra. A program-

csomag fejlesztését az amerikai Cooper Intézettel közösen valós meg, amely segítségével az új 

egységes tesztrendszer nemzetközi értelemben is összehasonlíthatóvá és hitelesítetté válik.  

  

c) A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése  

Fő cél olyan értékek átadása, amelynek ismeretében el tudják hárítani az egészségüket, szemé-

lyiségüket veszélyeztető szerek használatát, és az életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelő al-

ternatív, szabadidős elfoglaltságok nyújtása.  

A drog-prevenció összetett személyiségfejlesztő munka, ezért abban a tantestület minden tagjá-

nak részt kell vennie, és kiemelten fontos az osztályfőnökök szerepe. Nyomon kell követniük a 

tanulók fejlődését, elő kell segíteniük a veszélyeztető körülmények megelőzését, megszünteté-

sét, ismerniük kell a kompetenciájuk határait, a törvényes keretek kínálta megoldási lehetősége-

ket.  

  

d) A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése  

Az intézmény minden pedagógusának célja a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése, elő-

fordulás esetén kezelése, Az iskola házirendjének betartatása az osztályfőnöki munka kiemelt 

feladata.   

A megelőzés színterei:   

- Szabadidős programszervezés  

- Közeli kapcsolat a gyermekkel  

- Határozott, de nem megalázó viselkedés  

- Kerüljük az agressziót kiváltó viselkedést  
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- Szülőkkel való kapcsolattartás  

- Osztályfőnöki órák  

- Iskolapszichológus hiányában, a megfelelő szakszolgálat segítsége  

  

e) A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás  

 Az iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegély-

nyújtás.   

  

Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításával kapcsolatos intézményi tevékenységek  

  

f) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,  

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket,  

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével. 

  

g) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok  

A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságok-

kal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén.  

  

h) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításá-

nak elősegítése érdekében  

Támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó to-

vábbképzésen.  
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i) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

A Helyi Tantervben foglaltak szerint különböző tantárgyak (biológia, kémia, fizika, testnevelés) 

tananyagaihoz kapcsolható ismeretként sajátítják el tanulóink az elsősegélynyújtás alapjait.  

 

 Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási 

ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 

felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szol-

gálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-nyol-

cadik évfolyamon egyegy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretek-

kel kapcsolatosan.  

  

j) Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:   

- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);   

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.  

 

f) A személyi higiéné  

 A tanulóknak tisztán, rendezetten kell megjelenni az iskolában. Osztályfőnöki órákon rendszere-

sen foglalkoznak a személyi higiéné kérdésével. A felmerülő problémákat a védőnő és az osztály-

főnök, súlyosabb esetben a szülő bevonásával kezeljük.  

  

A teljes körű egészségfejlesztés elemei 

  

Prevenciós programok  

  

Az intézményekben megvalósuló átfogó prevenciós programokba beilleszkedik a teljes körű 

egészségfejlesztés, amely során a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait 

vesszük alapul.  
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Megjelenése az intézmény helyi pedagógiai programjában  

  

Az intézmény helyi pedagógiai programjában egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok koordi-

nált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon szerepelnek.   

  

Az egészségnevelés módszere  

A követelmények indokoltságát, motiváltságát meggyőződéssé kell fejleszteni. Ennek útját és me-

netét is látnunk kell. Ismereteket kell nyújtani, azokat rendszerbe kell foglalni. Normákat kell 

megfogalmazni, azokat rendszerbe kell foglalni. Érzelmeket kell kelteni, kapcsolni az ismeretek-

hez, a normákhoz; a belátásig kell eljuttatni a gyermekeket, majd egy hosszú nevelési folyamat-

ban formálódik a meggyőződés. A fentieket természetesen az életkor függvényében és az alkal-

mazott módszerek átgondolt megválasztásával, jó alkalmazásával érhetjük el.  

  

A helyi egészségfejlesztési program elkészítése  

  

Az intézmény aktuális helyi egészségfejlesztési programja az iskola-egészségügyi szolgálattal 

egyeztetve készül el.  

  

A teljes körű egészségfejlesztés szakemberi ellátottsága  

  

Az iskolai egészségfejlesztés színterei: 

- tanórák, kiemelten osztályfőnöki, környezetismeret, természetismeret, biológia, testnevelés 

óra, életvitel és technika,  

- osztályfőnöki óra,  

- tematikus rendezvények: egészségnap, sportnap,  

- sportkör, sportversenyek,  

- egyéb rendezvények: rendhagyó óra, előadás, filmvetítés , 
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Ezek során, az intézmény pedagógusokon és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot el-

látó szakemberen kívül olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakem-

bert vagy szervezet programját megvalósító személyt van bevonva a tanórai vagy gyermek, ta-

nuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékeny-

ség megszervezésébe, aki, vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által kije-

lölt intézmény szakmai ajánlásával.  

  

A teljes körű egészségfejlesztés véleményeztetése  

  

Az intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi  

az intézményben dolgozó iskolapszichológus (jelenleg nem foglalkoztatott), az iskola-egészség-

ügyi szolgálat véleményét. 

 

A teljes körű egészségfejlesztés kidolgozása  

  

Az intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés programja az egészségfejleszté-

sért felelős országos intézet módszertani útmutatója alapján lett kidolgozva.  

  

A teljes körű egészségfejlesztés alkalmazásának kötelezettsége  

  

Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt 

szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.  

  

Együttműködés   

  

Az intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjogi kép-

viselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal.  
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Amennyiben az intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indo-

kolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen 

működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre.  

  

Egészségneveléshez kapcsolódó külső kapcsolatok  

- Szülői ház   

- Iskolaorvos  

- Védőnő  

- Iskola fogorvos  

- ÁNTSZ  

- Gyermekjóléti Szolgálat  

- Nevelési Tanácsadó  

- Rendőrség  

- Tűzoltóság  

  

  Együttműködés az évente visszatérő feladatok során  

- Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a szükséges szű-

rővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyele-

tet biztosít.  

- Az osztályfőnökök tanévenként egy alkalommal fogászati rendelésre kísérik tanítványai-

kat.  

- A testnevelők együttműködnek a sporttal illetve gyógytestneveléssel összefüggő vizsgá-

latok alkalmával.  

- A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók háziorvossal 

egyeztetett fokozott ellenőrzése.  

- A pszichés fejlődés zavaraival és magatartási problémákkal küzdő tanulók segítése, szük-

ség esetén szakértői bizottság elé utalása.  
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A teljes körű egészségfejlesztés során tiltott tevékenységek  

  

Az intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett ren-

dezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, 

továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. Az intézményben, valamint az intézményen 

kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem 

fogyasztható.  

  

 A teljes körű egészségfejlesztés megjelenése az intézmény házirendjében  

  

Az iskola házirendjében meg vannak határozva azok a védő, óvó előírások, amelyek a gyerme-

keknek, tanulóknak és az intézmény dolgozóinak az iskolában való tartózkodás során meg kell 

tartaniuk.  

  

A teljes körű egészségfejlesztés és az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlások  

  

A nevelési-oktatási intézményben biztosított közétkeztetés élelmiszer-alapanyagainak beszerzé-

sét az étkeztetés megszervezője lehetőség szerint összehangolja a helyi élelmiszeralapanyag-ter-

meléssel és - előállítással.  

  

Az intézmény fenntartója vagy az intézmény vezetője - amennyiben erre az intézmény szervezeti 

és működési szabályzata feljogosítja - megállapodást kíván kötni az intézményben üzemelő áru-

automata működtetésére, döntéséhez beszerzi az iskolaegészségügyi szolgálat szakvéleményét. 

Az iskola-egészségügyi szolgálat abban a kérdésben foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az 

egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, továbbá hogy tartalmaz-e olyan terméket, 

amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékű befolyásolására, hogy 

azzal megzavarja az intézmény rendjét, vagy rontsa a nevelő-oktató munka hatékonyságát.  
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Az intézmény fenntartója, vezetője nem köthet megállapodást, ha az iskolaegészségügyi szolgálat 

szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel meg a mindenkori gyermekélelmezéssel kapcsola-

tos törvény által előírt meghatározott ajánlásoknak, kivéve, ha az iskolai szülői szervezet, közös-

ség a megállapodás megkötését támogatja.  

  

Az intézményben üzemelő áruautomata működtetési időszakának a megállapodásban történő 

meghatározásához az intézmény vezetője beszerzi a fenntartó, az iskolai szülői szervezet, közös-

ség és az iskolai diákönkormányzat egyetértését.  

  

A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség ki-

alakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalma-

zásnak a megelőzése  

  

Az intézményben folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást, felké-

szítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, 

így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a személyiséget 

érő változásokra.  

  

Az iskola kiemelt figyelmet fordít a magatartási függőség és a szenvedélybetegség kialakulásához 

vezető szerek fogyasztásának, valamint a nevelési-oktatási intézményben megjelenő bántalma-

zás és agresszió megelőzésére, továbbá a gyógyult szenvedélybeteg és bántalmazott tanulók be-

illeszkedésének elősegítésére, ennek során indokolt esetben együttműködik az iskola-egészség-

ügyi szolgálattal.  

  

Abban az esetben, ha a pedagógus a gyermek, a tanuló bántalmazását vagy deviáns viselkedés-

formákat észlel, az adott osztály vagy tanulócsoport nevelésében, oktatásában közreműködők 

bevonásával esetmegbeszélést kezdeményez, majd a pedagógusokkal közösen feltárja azokat a 

lehetséges okokat, amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek.   

  



Baksai Általános Iskola Pedagógiai Program  

 

Oldal 118 / 124 
 

Amennyiben az érintett gyermek, tanuló vagy a tanulók csoportja vonatkozásában a viselkedési 

problémák ismétlődő jellegűek, az intézmény vezetője értesíti az iskolapszichológust, és egyúttal 

meghatározza azt az időtartamot, amikor a gyermek, a tanuló köteles a pszichológus tanácsadá-

sán részt venni.  

  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése   

A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, az Nkt. 27. § 

(11)-(11a) bekezdésében foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.  

Amennyiben a tanuló - választása alapján - a mindennapos testnevelésből heti két testnevelés 

órát iskolai sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy az iskolai sportkör 

feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e el, az iskola a ta-

nulótól a két tanórai sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem 

szedhet.  

  

A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési 

órára történő beosztásának rendje  

  

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján köny-

nyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot - ki-

véve, ha a vizsgálat oka később következik be - május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált 

tanulókról az iskolának nyilvántartást vezet, amelyben fel van tüntetve a felvételi állapotot és az 

ellenőrző vizsgálatok eredménye.  

   

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy 

az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítja az intézmény, hogy a 

mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósul.  

  

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-ok-

tatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra ke-

retében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján, a testnevelésórán is részt vehet, akkor 
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számára is biztosított a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógy-

testnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen éri el a heti öt órát, ezek ará-

nyára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.  

  

Az a tanuló mentesül a testnevelésórán való részvétel alól, akinek mozgásszervi, belgyógyászati 

vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestne-

velés-órán való részvételét sem.  

  

Amennyiben a tanuló  

- csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógy-testnevelő,  

- gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a  

- gyógytestnevelő együtt végzi.  
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2. számú melléklet 

Az 1-4. évfolyamos tanulók fizikai állapotának mérése 

Feladatok leírása 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése  

Helyből távolugrás (m)  

 A gyakorlat végrehajtása:  

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy az elugró-vonal (elugró-deszka) mögött oldalterpeszbe áll.  

(a lábfejek párhuzamosak és egymástól kb. 20-40 cm távolságra vannak) úgy, hogy a cipőorrával 

a vonalat nem érinti.  

Feladat: térdhajlítás (és ezzel egyidejű páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartás helyze-

téig), - majd (páros karlendítéssel előre) – páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A talajfogás 

páros lábbal történik.  

Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugró-vonal közötti legrövidebb 

távolságot mérjük: 1 cm-es pontossággal.  

  

A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése   

Fekvőtámaszban karhajlítás és – nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db)   

A gyakorlat végrehajtása:  

Kiinduló helyzet: mellsőfekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól, - a kéz-

támasz előrenéző ujjakkal történik – a törzs egyenes, - a fej a törzs meghosszabbításában van – a 

térd nyújtott, a láb zárt, a kar az alátámasztási felületre merőleges.  Feladat: a vizsgált személy 

mellső fekvőtámaszból indítva a karhajlítást - és nyújtást végez. A törzs (és a fej) feszes, egyenes 

tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell követelni.  

A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül.  

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma.   

A gyakorlat egyenletes, nem gyors tempóban végzendő.   
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A hátizmok erő-állóképességének mérése.  

Hason-fekvésből törzsemelés és – leengedés folyamatosan, kifáradásig (db) 

Maximális időtartam: 4 perc.  

A gyakorlat végrehajtása:  

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen, a hasán fekszik úgy, 

hogy a homlokával és behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. A 

hasizom és a farizom egyidejű megfeszítésével a medencét középhelyzetben rögzíti, és ezt a gya-

korlat során végig megtartja!  

A lábakat nem kell leszorítani!  

 Feladat:  

1. ütem: törzs- és tarkóra tett karemelés (hajlított karral),  

2. ütem: karleengedéssel könyök érintés az áll alatt,  

3. ütem: könyökben hajlított karok visszaemelése oldalsó középtartásig,   

4. ütem: törzs- és karok leengedésével kiinduló helyzet.  

Hason-fekvés után újabb törzsemelés következik.  

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik.  

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma.   

  

A hasizmok erő-állóképességének mérése   

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig (db) Maximális idő-

tartam: 4 perc  

A gyakorlat végrehajtása:  

Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen, a hátán fekszik és 

mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra, vagy a tornazsá-

molyra, vagy a talajra.  

A vizsgált személy mindkét könyöke előre néz, kezeinek ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak. 

(A próbázó lábát külső erővel nem kell leszorítani.)  
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Feladat: a vizsgált személy a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat fokozatosan felemelve 

üljön fel úgy, hogy a combokat azonos oldali (előrenéző) könyökeivel érintse meg. Ezután a derék 

indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. A fentiek szerint végre-

hajtott módon felülés és hanyattfekvés következik folyamatosan.  

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélkül szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma.  

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik.  

  

Cooper teszt, 2000 m futás   

Az általános iskola 5-8. évfolyamán a 12 perces futással kell mérni a tanulók Aerob képességét.  

1-4. évfolyamon a 2000 m-es futással mérjük ezt a mutatót.  

  

Testtömeg-index mérése   

A testtömeg-index mérésének segítségével egyszerűen, mérhető paraméterek alapján ellenőriz-

hetjük a tanulók antropometriai jellemzőit, státusát. Kiszámításának módja: a kilogrammban 

megadott testsúly osztva a méterben megadott testmagasság négyzetével. Az adatok feldolgo-

zásához a következő határértékeket vesszük figyelembe  

 ÉRTÉKELÉS  

FIATALOK  FELNÕTTEK  

lányok  fiúk  nők  férfiak  

SOVÁNY  < 16  < 18,5  

NORMÁL  
16-22  16-21  18,6-24  18,6- 

25  

TÚLSÚLYOS  
22-26  21-25  24,1- 

28,9  

25,1- 

29,9  

ELHÍZOTT  >26  >25  >29  >30  
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Mérési határértékek  

A Hungarofit több éves vizsgálatai alapján az egészség megőrzéséhez „szükséges”, illetve „kell”ér-

tékeket az alábbiakban határozzuk meg:  

1. táblázat   Az aerob teljesítőképesség „kell” értékei.  

2000m  7 éves  8 éves  9 éves  10 éves  

Lányok  12,50  12,34  12,22  12,00  

Fiúk  12,46  12,07  11,19  11,04  

Cooper teszt  11éves  12 éves  13éves  14 éves  

Lányok  2030m  2050m  2060m  2070m  

Fiúk  2250m  2330m  2390m  2460m  

2. táblázat   A helyből távolugrás „kell” értékei1  

Helyből távol-

ugrás  

7 éves  8éves  9 éves  10 éves  

Leány  1,21  1,32  1,41  1,48  

Fiú  1,24  1,34  1,47  1,58  

  11 éves  12 éves  13 éves  14 éves  

Leány  1,54  1,62  1,66  1,71  

Fiú  1,69  1,79  1,88  1,96  

3. táblázat     A törzsemelés „kell” értékei.  

A hátizom erőál-

lóképessége  

7 éves  8éves  9 éves  10 éves  

Leány  40  43  45  46  

Fiú  44  46  48  50  

  11 éves  12 éves  13 éves  14 éves  

Leány  48  52  54  54  

Fiú  52  54  56  58  

  

                                                      
1 Az értékeket Mérey Ildikó: Hungarofit szakkönyve alapján állapítottuk meg  
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4. táblázat     A hanyattfekvésből felülés „kell” értékei.  

Hasizom erőálló-

képessége  

7 éves  8éves  9 éves  10 éves  

Leány  50  53  56  59  

Fiú  55  58  61  63  

  11 éves  12 éves  13 éves  14 éves  

Leány  61  63  65  67  

Fiú  65  67  69  71  

5. táblázat     A karhajlítás „kell” értékei.  

A karizmok erő- 

állóképessége  

7 éves  8éves  9 éves  10 éves  

Leány  5  6  7  8  

Fiú  14  16  18  20  

  11 éves  12 éves  13 éves  14 éves  

Leány  9  10  11  12  

Fiú  22  24  26  28  

  


