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Bevezető 

 

Pedagógiai programunkban a hatályos jogszabályok, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény, a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, a Nemzeti Alaptanterv valamint a 

szakiskolák részére készített kerettanterv előírásait vettük figyelembe. 

A nevelőtestület elfogadásával, a véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek 

(iskolaszék, szülői szervezet, intézményi igazgatótanács, szakmai munkaközösségek) 

véleményének figyelembevételével, a fenntartó jóváhagyását követően lép életbe iskolánk 

alapdokumentuma.  

1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése 

 

Olyan intézményben szeretnénk dolgozni, ahol a jövő kihívásaira felkészült, munkájukat 

igényesen végző munkatársak dolgoznak – ahol egy megbecsült, korszerű intézményben a 

tanulók is jól érzik magukat; szakmai, erkölcsi és személyiségfejlődésük demokratikus 

légkörben zajlik.  

Esélyegyenlőséget javító, a sikeres szakmai felkészülést elősegítő, nyílt, őszinte, 

előítéletektől mentes atmoszférájú intézményt szeretnénk, ahol a diákok biztonságban érzik 

magukat. 

Olyan intézményt, ahol a jövő igényeinek megfelelő a tárgyi felszereltség, szakmailag jól 

képzett színvonalas pedagógiai oktatás és képzés folyik, partnereink igényeinek figyelembe 

vételével – a minőségi követelményeknek megfelelően. 

Olyan intézménnyé szeretnénk válni, mely épít munkatársai tapasztalataira, amelyben 

követelmény a sokrétű és magas fokú felkészültség, amelyet együttműködésre kész, 

elkötelezett vezetők irányítanak a vonatkozó törvények és jogszabályok szellemében. 

Intézményünk szolgáltatásának színvonalát különböző forrásbővítéssel – pályázatok 

írásával, személyes kapcsolatok kiépítésével, és hatékonyabb menedzseléssel kívánjuk 

növelni. 

Iskolánk jövőképének meghatározásakor alkalmazkodunk a bennünket körülvevő 

társadalmi, gazdasági, demográfiai hatásokhoz, a személyi és tárgyi feltételek alakulásához.  

Bízunk abban, hogy a tanulók egyéni képességeihez, adottságaihoz illeszkedő képzés 

eredményeként a tehetséges, illetve a hátránnyal küzdő tanulók iskolai eredményessége biztos 

alapot teremt a továbbtanuláshoz, a munkavállaláshoz, az egész életükre kiható tudás 

megújításához. 

Oktató-nevelő munkánk jellemzője, hogy a tanítás és tanulás, a szakmai képzés élményt 

jelentsen pedagógusnak, tanítványnak egyaránt, hogy motivált, közreműködő és 

együttműködő diák és pedagógus közösségek vegyenek részt az iskola életében. 

Pedagógusaink rugalmasan, megfelelő belső és külső motiváltsággal végzik 

munkájukat. A tanítási – oktatási folyamatban a korszerű ismeretek közvetítésekor irányító, 

támogató, kísérletező és reflektív szereplőkké válnak.  

A személyiségfejlesztés eredményeként azt szeretnénk, hogy tanítványaink legyenek 

képesek és motiváltak az egész életen át tartó tanulásra, tudjanak beilleszkedni a munka 

világába, tanult szakmájukban váljanak sikeres, boldog emberekké. Valljuk, hogy csak a 

sokoldalú és az új helyzetekhez alkalmazkodni tudó emberek állják meg a helyüket. Ehhez 

stabil általános és szakmai tudás szükséges, melyre egy életen át lehet építeni. 
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Olyan tanulókat kívánunk nevelni, akik szeretik és védik az épített és természeti 

értékeket, elfogadják önmagukat és másokat, kudarctűrők, testileg és lelkileg egészségesek, a 

munka örömet okoz számukra. 

 

1.2. Az egyházi fenntartó jövőképe  

   

Jeremiás Siralmai 3:21  
„ Ha újra meggondolom, reménykedni kezdek!”  

Az evangéliumnak átformáló munkája és gyümölcsei vannak. Az Evangélium okán 

keresztény közösségekhez csatlakozott emberek életében változások történnek és ezek a 

változások elősegítik a társadalomba való integrációt. Intézményünkben felvállaljuk a 

felekezeti elkötelezettséget, úgy hogy más egyházak és egyházi hovatartozás nélküli emberek 

számára is nyitottak vagyunk. Az iskola hétköznapjaiba beépül a keresztény szokásrendszer, a 

hittanórákon, a közös áhítatokon, az egyházi ünnepségeken, ifjúsági rendezvényeken 

keresztül.  

„Kegyelmet kaptunk Istentől, hogy az Ő munkatársai legyünk az egész életet meghatározó és 

megváltoztató örömüzenet átadásában.  

Célunk elérni, segíteni a családokat, hogy megtalálják önmagukat, felépüljenek és elfogadott, 

építőtagjai legyen a társadalomnak.  

 

2. Az iskola adatai, bemutatása- Bevezető 
 

Az intézmény pontos neve és címe:  

 

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Erdős Kamill 

Szakiskola Intézményegység 

5630 Békés, Jantyik u. 21-25. 
 

Az intézmény fenntartója: 

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír 

Intézményfenntartó Központ 

 

OM azonosító: 201689 

Az iskola alaptevékenysége: 
Az iskolában tanköteles korú tanulók szakiskolai (1/9 – 3/11) képzése folyik 

 villanyszerelő, 

 számítógép-szerelő, karbantartó 

 szociális gondozó és ápoló szakmában. 

 

Az intézményegység szakmai- pedagógiai munkájának színvonalas ellátásáért az 

intézményegység-vezető felel. A tantestület tagjai szakmai munkaközösségekbe tömörülnek.  

Az intézményben működik az intézményi igazgató tanács, az iskolaszék, a szülői 

szervezet és a diák-önkormányzati testület.  

Iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyének növelése célkitűzésként 

szerepel. Pedagógusaink felkészültek az együttnevelésre, megfelelő az eszközrendszer, és 

megfelelő programokat szervez az iskola. 
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3. Nevelési program 

 

3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 3.1.1. A nevelő-oktató munka alapelvei 

 

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, a tanulók érdeke 

hatja át, valamint nagy figyelmet fordítunk az iskola és a család kapcsolatára.  

Iskolánk fenntartója a Magyar Pünkösdi Egyház. Fenntartónk a tanulókra, a szüleikre, az 

iskola felnőtt dolgozóinak döntésére bízza a vallásuk gyakorlását. Minden tanuló számára 

biztosítja a hit- és erkölcstan oktatását. 

 

 Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert egyrészt a demokrácia értékrendjére 

építve, a demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, másrészt olyan demokratikus 

magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt 

megfelelő szerephez jutnak. 

 Valamennyi tanulónknak egyenlő lehetőséget biztosítunk a minden ember számára 

nélkülözhetetlen, igényes, korszerű, továbbépíthető alapműveltséget nyújtó, 

tevékenységközpontú és alkalmazható, életszerű szakmai tudás elsajátításához. Az 

egyenlő bánásmód elvének széleskörű érvényesülését az esélyegyenlőség jegyében 

fontosnak tartjuk. Törekszünk az elméleti és a gyakorlati szakmai tudás ideális arányait 

biztosítani. 

  Tiszteletben tarjuk a tanulók személyiségét, emberi méltóságát, vallását, világnézetét 

és jogait. A másságban rejlő értékek megismertetésével azok megbecsülésére és kölcsönös 

tiszteletére neveljük tanítványainkat. 

 Tiszteletben tartjuk a szülőnek azt a jogát, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről 

döntsenek. Biztosítjuk a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és 

többcélú átadását anélkül, hogy állást foglalnánk, vagy tanulóinkat állásfoglalásra 

kényszerítenénk.  

 Fontos feladatuknak tartjuk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását és a 

szociális hátrányok enyhítését, segítő tevékenységet. A sajátos nevelési igényű, valamit a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátását a többi tanulóval együtt valósítjuk meg. 

Hátrányaik csökkentése érdekében támogató szolgáltatásokat nyújtunk a részükre. 

 A szülőkkel partneri kapcsolat kialakítására törekszünk. A tanulói személyiség 

harmonikus fejlesztésének feltétele: a nevelés két alapvető közösségének – a család, 

szülők és az iskola, pedagógusok – koordinált, aktív együttműködése. 

  Az egyén és a közösség számára fontos értéknek tartjuk az egészséget, amely a testi, 

lelki és szociális harmónia állapota. Részt kívánnunk venni lakóhelyünk (Békés város) 

kulturális - és sportéletében. 

  Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai. 
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3.1.2. Az egyházi nevelés  

Példabeszédek 22:6 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el 

attól.” 

A vallásszabadság teljes tiszteletben tartása mellett, fontos alapelveknek építjük be 

nevelési programunkba a biblia igazságait. A bibliai történetek megalapozzák az általános 

alapműveltséget, melyet minden évfolyamon alkalmazni tudnak a gyermekek.                  

A krisztusi értékekben való nevelés, és a tolerancia, türelem, hitelesség, szeretetteljes 

bánásmód, következetesség elősegíti, hogy a családokkal összefogva kiemelhessük a 

gyermekeket a társadalom előítéleteiből. 

 

3.1.3. Az egyházi nevelés alapelvei 

Az egyházi fenntartású intézményünkben, újonnan bevezetett tantárgy a hit- és 

erkölcstanoktatás, amely úgy tanulható, mint bármelyik más tantárgy. A teológia 

alátámasztható tudományos alapokkal, ismeretekkel - felfedezésekkel, régészeti leletekkel, 

történelmi tényekkel, - ugyanúgy, mint bármely más tudomány. Ezért a teljes bibliát nem 

mesének, hanem valóságos, hitelesen alátámasztott, megtörtént eseményeknek fogadjuk el, 

amelyekből etikai – erkölcsi konklúziók vonhatók le, világnézeti hovatartozástól függetlenül.  

Hittanórán a szabad választáshoz szükséges ismeretek átadása történhet, minden 

elkötelezettség nélkül.  

Tehát a nevelő – oktató munka alapelvei a vallásoktatásban is a hiteles ismeretátadás, a 

tisztelet, és a tolerancia, a szabad akarat elismerése mellett, amely nem jelenti a devianciák 

elviselését. 

      3.2. A nevelő-oktató munka céljai 

 

 Kiemelt célunk, hogy tanulóink olyan piacképes szakmai tudás és kompetenciák 

birtokába jussanak, amelyek alkalmassá teszik őket a majdani társadalmi 

munkamegosztásba való bekapcsolódásra, az élethosszig tartó tanulásra. Csökkenjen a 

lemorzsolódók és évismétlők száma. Tanítványaink rendelkezzenek olyan anyanyelvi, 

idegen nyelvi és infokommunikációs kultúrával, amely a műveltség, a tudás 

megszerzésének és alkalmazásának alapja, a kapcsolatteremtés eszköze.  

 A tanulók a tanulmányaik befejezése után váljanak általánosan művelt, jó gyakorlati 

készségekkel rendelkező, irányítás mellett önálló munkavégzésre alkalmas szakmunkássá. 

 A tanítási folyamat során ki kell alakítani a szakmához kötődő ismeretek önálló 

megszerzésének igényét. A tanulóknak alkalmassá kell válniuk egyéb ismeretek 

befogadására, hasznosítására, az összefüggések felismerésére. 

 A szakmai gyakorlatok fontos célja a tanulók manuális képességeinek, fizikai 

állóképességének és megfigyelőképességének fejlesztése. 

 Ki kell alakítani a tiszteletet munkával létrehozott nemzeti értékeink iránt, legyenek 

azoknak méltó továbbítói. Életkoruknak megfelelően legyen nemzeti azonosságtudatuk. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások minél szélesebb körű alkalmazásával fejlesztjük 

tanulóink önálló ismeretszerzési képességét, kreativitását, problémamegoldó képességét, 

amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a 

változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

 Partneri viszony kialakítása a szülőkkel. A szülők és pedagógusok közötti kölcsönös 

kapcsolattartás motivációja az egyes tanuló haladása érdekében. 
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3.3. A kulcskompetenciák 

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás 

alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az 

emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

 Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, 

tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a 

helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az 

oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. 

Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint pl. a közvetítés, más 

kultúrák megértése. 

 Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 

megoldására is. 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket 

tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajlódó 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, s irányítsuk 

cselekvéseinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi 

vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai 

kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is 

összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és 

közösségi felelősség elfogadását. 

 Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos 

és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. 

 A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját 

tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást is. 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a 

közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, 

az egyre sokszínűbb társadalomban. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
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A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi 

életben, abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív fejlesztése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvén, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót, s a 

mozgóképet. 

 

3.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszai 

 

A köznevelési törvény a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munkát, a középfokú 

nevelés-oktatás szakaszát a következőképpen tagolja:  

 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza, amely a – a hat és nyolc évfolyammal működő 

gimnázium kivételével – kilencedik évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a tizenegyedik, 

középiskolában a tizenkettedik évfolyam végén fejeződik be.  

Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza, amely az 

alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és a szakképző iskolában az Országos 

Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon fejeződik be. 

A szakiskolának – a speciális és készségfejlesztő szakiskola kivételével, továbbá a 

szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakiskolai képzési formák kivételével – 

három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van. 

A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, kerettantervben 

kiadott szakképesítések körében folyhat szakképzés. A közismereti oktatás a szakiskolában a 

szakiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik. 

A szakiskolában a szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó további 

rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg. A szakmai vizsga letételét 

követően a tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára. 

Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakiskolába történő felvétel feltétele: 

a) a tizenhatodik életév betöltése, és 

b) a szakiskolában szervezett Köznevelési Hídprogram szerinti tanév teljesítése. 

Az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a 

Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) biztosítja, amely meghatározza az elsajátítandó 

műveltségtartalmat, valamint kötelező rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés 

körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására. A szakiskolai 

közismereti nevelés-oktatás tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat külön 

jogszabály állapítja meg a Nat-ban foglaltak figyelembevételével. 

A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes 

iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás 

céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy 

két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és képességterületek 

fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló  

kötelező, valamint az ajánlott időkeretet. 
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      3.4.1. A nevelő-oktató munka feladatai 

 Az iskola elsőrendű feladata a tanulók nevelés-oktatása, illetve szakmai vizsgára történő 

felkészítése. A tanuló szakmai vizsgára történő felkészítése a kötelező tanórai 

foglalkozások keretében történik. A szakmai vizsgára történő felkészülést az iskola a nem 

kötelező (választható) tanórai foglalkozások keretében segíti. 

 Az iskolai évfolyamok számozása: 1/9, 2/10., 3/11/. 

 Nevelési szempontból fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék meg a kulturált 

viselkedés szabályait, a társadalmi normákat, képesek legyenek konfliktusaikat sikeresen 

és eredményesen feldolgozni, szerezzenek jártasságot ügyeik intézésében. 

Kiemelt fejlesztési feladatok a NAT - szerinti képesség-és készségterületeken a következő 

fejezetben szerepelnek. 

 

3.4.2. Az egyházi nevelő-oktató munka feladatai 

Az egyház feladata a gyermekekben a keresztény világnézet, értékrend beültetése és 

megerősítése. Felismerjék identitásukat és értékeiket, hasonlítsák össze saját tapasztalataikkal 

és a körülöttük lévő világ hatásaival. A személyiségfejlődés szempontjából a keresztény 

értékek elsajátítása váljon meggyőződéssé életükben, és viselkedésüket ez határozza meg. 

Tudják kettéválasztani önmagukat a cselekedeteiktől, hiszen keresztény elvként tanulják, 

hogy Isten szereti őket, de amit helytelenül tesznek az bűn. Így alakul ki bennük a helyes 

énkép.  

 

3.4.3. A  NAT kiemelt fejlesztési területei 

 

Erkölcsi nevelés:  

A köznevelés alapvető célja 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 felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés 

készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi 

és életvezetési problémáira. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a 

tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

 

Nemzeti öntudat - hazafias nevelés: 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 
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a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség 

és a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók 

megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: 

Az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi 

fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 

jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé 

váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az 

empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy a tanulók 

énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek 

ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

Környezettudatosságra nevelés: 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, 

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

környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

 

A tanulás tanítása: 

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. A tanulás számos összetevője 

tanítható. Törekszünk arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás 

tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények kialakításában. Olyan tudást kell 

kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A tanulás tanításának 

elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés: 

Az iskola személyi és tárgyi környezetével segíti azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermek egészséges életvitellel 

kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen 

igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. 

Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a 

tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a 

közlekedésben, a testi higiénében. Motiváljuk és segítjük a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: 

Célul tűzzük ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy ismerjék meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet 

igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez.  
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A családi életre nevelés: 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

köznevelésnek kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és 

fiataloknak a felellős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezeléséről.  

 

Pályaorientáció: 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Hozzá kell segíteni a tanulókat, hogy megtalálják hivatásukat, 

kiválasszák a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 

ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik 

közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú 

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

egymásrautaltságát.  

 

Médiatudatosságra nevelés: 

 

Cél, hogy a tanulók a nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos média nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás 

kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a média által is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 

közötti kölcsönös kapcsolatokkal. 

 

Az alapműveltséghez szükséges feltételrendszer fejlesztése: 

 

 Értelmi képességek (különös tekintettel a gondolkodás és a megfigyelési képességre) 

fejlesztése 

 Biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és kommunikáció, 

 Az önálló tanulás és önművelés igénye és képessége. 

 Erősítsük tanulóinkban a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés és a digitális, 

infokommunikációs érintkezés fontosságát. 

 Alapozzuk meg a helyes tanulási szokásokat. 

 Életkoruknak megfelelően fejlesszük tanulóinkban a nemzeti azonosságtudatot. 

Tudatosítsuk Európához való tartozásunkat és neveljük tanítványainkat más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak megismerésére, tiszteletére. 

 A neveltségi szint emelése érdekében a következő viselkedési formákra és 

szokásokra fordítsunk nagy gondot: udvariasság, a másik ember személyének és 

munkájának tisztelete, igényes munkavégzés, megbízhatóság, felelősség vállalás 

tetteinkért, tolerancia, empátia, kitartás, együttműködési készség, segítőkészség. 

Erősítsük a humánus magatartásmintákat és szokásokat, a szociális kompetenciákat. 
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 Alakítsuk tanulóink környezettudatos magatartását, életvitelét, és segítsük elő a 

környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulásuk megerősödését. 

 Alakítsunk ki tanulóinkban olyan pozitív szemléletet, amely az egészség 

megőrzésére, a károsodások megelőzésére, a káros szenvedélyektől való 

tartózkodásra irányul 

 A rehabilitációs és fejlesztő tevékenység feladata sajátos nevelési igényből adódó 

hátrányok csökkentése.  

 A gyógytestnevelés feladata a gyermekek, a tanulók speciális egészségügyi célú 

testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat 

gyógy vagy könnyített testnevelésre utalja. 

 

3.4.4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai 

Eszközök: 

 

- Nyelvi (verbális) eszközök: 

a) beszéd, b) beszélgetés, c) interjú 

- Nem nyelvi (nonverbális) eszközök: 

a) arckifejezés (mimika), b) szemmozgás, 

c) tekintet, d) testközelség, 

e) térközszabályozás, f) testhelyzet, testtartás, 

g) taglejtések (gesztusok) 

- Szociális technikák: Ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben 

a családban, majd az iskolai közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a tanulók milyen mintát 

kapnak otthon és az iskolában. 

- Kooperatív és együtt-tanulást biztosító technikák (IKT eszközök, tantermi berendezés, 

a padok elrendezése), amelyek a közös munkáért érzett felelősség érzetét, a sikerorientációt, a 

reális ön-és társértékelést biztosítja. 

- Technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez: Ezek olyan eszközök, technikák, 

amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban 

fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait,  

készségeit. 

 Fejlesztő interjú. 

 Fejlesztő beszélgetés. 

 Szociális készségfejlesztő technikák: a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő 

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése (minta- és modellnyújtás, 

megerősítés, szerepjáték, drámajáték). 

 

Eljárások: 

 

 A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei (az oktatás valamennyi 

módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, eszménykép, bírálat, önbírálat, 

beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló). 

 A tevékenység megszervezésének módszerei (megbízás, ellenőrzés, értékelés, 

követelés, gyakorlás)  

 A magatartásra ható módszerek: 

 Ösztönző módszerek: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, jutalmazás 

 Kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés  
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 Gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, tilalom, 

elmarasztalás. 

 

3.5. A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 

 

A személyiségfejlesztés nevelési célja: a konstruktív életvezetésre képes személyiség, aki 

hasznos a társadalom és önmaga számára egyaránt, szociálisan érzékeny és egyénileg is 

eredményes. 
Iskolánk értékközvetítő tevékenységének lényege az adott tanulói csoporthoz, az egyes 

tanulóhoz igazodó személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, minden tanórai és tanórán kívüli 

nevelési, oktatási tevékenység során. Ezek közé tartoznak 

 az erkölcsi ismeretek, normák átadása 

 a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztés, 

ismeretnyújtás 

 az előítéletek felismerésére, tudatosítására való törekvés képességének formálása 

 a bűnmegelőzés, a káros szenvedélyek elleni prevenció 

 fogyasztóvédelmi nevelés. 

A NAT alapján megfogalmazott cél, feladat, tevékenység egysége, a helyi tanterv 

fejlesztési követelményei, a helyi sajátosságokra, hagyományokra és szükségletekre épülő 

értékek alakítják a fejlődő személyiség viselkedését, gondolkodását, érzelmi viszonyulásait, 

és befolyásolják alkalmazkodásukat a felnőttekhez (a családban és iskolában), a társaikhoz. 

Azzal is számolnunk kell személyiségfejlesztő nevelő-oktató munkánk során, hogy egyre 

erőteljesebben hatnak a tanulókra a társadalmi környezet, a média és a kortárskapcsolatok. A 

mind gyakrabban előforduló negatív orientáció ellensúlyozására iskolánk saját nevelési 

programját, annak cél-és feladatrendszerét megismerteti partnereivel is (szülői szervezet, 

iskolaszék, kisebbségi önkormányzat, diákönkormányzat, társintézmények).  

Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói 

személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi 

kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus 

személyiség kialakítását, a társas aktivitást. 

 

3.5.1. A személyiségfejlesztés egyházi pedagógiai feladatai 

 

Milyen iskolánk gyermekideálja? 

 

 Legyen nyitott, érdeklődő, társaival, tanáraival együttműködő, 

 Legyen barátságos, tisztelettudó, 

 Legyen magabiztos, ambiciózus, de ne legyen öntelt, 

 Legyen szorgalmas, kitartó, 

 Legyen szabálytisztelő, alkalmazkodó, 

 Legyen öröm számára minden apró siker: a saját és mások sikere is. 

 

A fejlesztés várható eredményterületei 

 Az egyéni fejlesztés hatására javulni fognak az osztályközösségek. 

 A fejlesztő szakasz végére tanulóink képessé válnak az etikai és viselkedési normák 

betartására, kezelhetőbbé válnak a magatartási, beilleszkedési problémák. 
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 Tolerálják a vallási, kisebbségi, szociális és egészségügyi állapot szerinti másságot. 

 Reálisan értékelik önmaguk és társaik sikereit, kudarcait. Elfogadják az építő kritikát. 

 Képesek lesznek beilleszkedni az újabb közösségükbe, ahhoz alkalmazkodni. 
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3.6. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Fő feladat egészségfejlesztő környezet teremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, 

az egyéni képességek fejlesztése és szemléletváltozás elérése. 

 

3.6.1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt céljai 

 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési 

attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék minden tagja képe legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi 

állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az 

egészségi állapotot érintő hatásokat, és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, 

illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. 

A teljes fizikai és szellemi szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek 

vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni és meg tudja valósítani 

vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő és a 

környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék 

vagy alkalmazkodjék ahhoz. 

Az egészséget, mint a mindennapi életerő forrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. 

Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés az egészséges életmódon túl a jól-létig 

terjed. 

 

3.6.2. Az iskola egészségnevelési tevékenységének feladatai 

 

 Az iskola fő feladata az egészségfejlesztő környezet megteremtése, az 

egészségfejlesztő közösségi és egyéni magatartás fejlesztése, a szemléletváltozás 

alakítása. 

 A tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal egészségük megőrzése és védelme érdekében 

 Legyenek tisztában választott szakmájuk ártalmaival, azok hatásával az emberi 

szervezetre, legyenek képesek az egészségkárosodás megelőzésére 

 A tanulók önálló felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes 

döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. 

 A tanulóknak legyenek alapvető fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzési ismereteik. 

 Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránt elfogadó segítőkész 

magatartást. 

 Ismerjék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola, a közlekedés, a veszélyes 

anyagok – leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. 

 Készüljenek fel a vészhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

 A tanulók váljanak képessé a közlekedési szabályok betartására, a tömegközlekedési 

eszközök kulturált használatára, ismerjék az utas balesetek elkerülésének módjait. 

Legyenek tisztába vele, hogy a szabályok megszegésének súlyos következményei 

lehetnek. 

 Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a veszélyes anyagok, készítmények illetve 

eszközök helyes kezelésének legfontosabb szabályairól. 
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 Ismerje a káros függőséghez vezető szokások és életmódok, a káros szenvedélyek, a 

helytelen táplálkozás, a helytelen öltözködési szokások következményeit. 

 Figyelmet kell fordítani a szexuális kultúra és magatartás kérdéseire, a családi életre, a 

felelős párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

3.6.3. Az iskolai egészségnevelés fő területei 

 

 az élet és testi épség védelme, 

 elegendő mozgáslehetőség, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

 az egészség, mint érték védelme és fejlesztése, prevenciós tevékenység, 

 az egészséges táplálkozás biztosítása, 

 a szocializáció - beilleszkedés segítése, 

 a világ megismerése, 

 az értelmi és érzelmi fejlesztés kialakítása, 

 családi és kortárs kapcsolatok, 

 az egészséget befolyásoló tényezők, folyamatok megismerése, 

 az egészséget károsító szokások, életvitel megismertetése, a kockázati tényezők 

tudatos csökkentése, az egészséges életmód igényének kialakítása. 

 

3.6.4. Az iskola egészségnevelés színterei, módszerei 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, ill. minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásának feladata. 

A tanulók a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség 

megőrzésének szempontjából alapvető ismeretekkel. 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 Tanórai tevékenységek: 

 A testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelés órákon, az iskolai sportkör 

foglalkozásai. 

 A mindennapos testmozgás lehetőségének biztosítása.  
         

 3.6.4.1.  Drog prevenció, dohányzás elleni küzdelem  

 Rendszeresen felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk külső, hiteles 

előadók bevonásával. A témát beépítjük az osztályfőnöki órák tematikájába is, 

hangsúlyozzuk ezeknek egészség- és életminőség romboló hatását. 

 A témákkal kapcsolatos kiadványokat eljuttatjuk diákjainkhoz.  

 Ellenőrizzük, hogy betartják-e a törvényben meghatározottak szerint a dohányzási 

tilalmat.  

 

3.6.4.2.Szexuálhigiéniai prevenció  

 Az iskolának is feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel, figyelmet fordítson a családi élet, valamint a felelős, örömteli 

párkapcsolatra történő felkészítésre.  

 A szexuálhigiéniai prevenció fontos feladata a nemi úton terjedő betegségek 

megakadályozása, a nem kívánt terhesség elleni védekezés. Legfőbb szerepe ebben a 
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nőgyógyásznak, az iskolaorvosi illetve védőnői szolgálatnak van, de az 

osztályfőnökökre, a biológia- és testnevelő szakos tanárokra, az ifjúságvédelmi 

felelősre, a kortárs segítőkre is hárul feladat.  

 Tanulóink ezen kívül időről-időre részt vesznek meghívott előadók tájékoztatóin is, 

illetve aktuális szóróanyagokkal látjuk el őket.  
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3.6.4.3. Alkoholfogyasztás elleni küzdelem  

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék és elfogadják a kulturált, mértékletes 

alkoholfogyasztási szokásokat, amelyek ünnepi alkalmakhoz kötődnek, és a 

hagyomány részének tekinthető. 

 Megismertetjük az alkoholfogyasztás káros következményeit, egészségkárosító és 

családromboló hatását. Az iskolában és az iskolai rendezvényeken tilos minden káros 

szenvedély, így az alkoholfogyasztás is.  

 

3.7. Környezeti nevelési elvek 

3.7.1. Környezeti nevelési alapelvek 

 

A környezeti nevelés célja: megismertetni tanulóinkkal természeti és kulturális értékeinket, 

rávilágítva a primer és szekunder környezet közötti összefüggésekre. Tanítványaink 

környezetükért felelős, tájékozott, a fenntartható természetvédelem és természethasználat 

alapjait ismerő gyerekekké váljanak. 

 

A környezeti nevelés jellemzői és követelményei: 

 A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, melyet gyermekkorban kell 

megalapozni. 

 Intézményes és nem intézményes hatások érvényesülése 

 Tudomány és tantárgyi koncentráció a környezeti nevelésben. Együttműködésre 

serkent. 

 

A környezeti nevelés hármas tagolású alapelveit szem előtt tartva a környezetről, a 

környezetben, a környezetért szellemében valósítjuk meg céljainkat. 

 

 A kulturális és természeti örökség védelme, különös tekintettel a szóbeli és tárgyi 

kulturális örökségünkre. 

 Tiszteletben tartani, megőrizni, elismerni a hagyományos ismeretek szerepét, különös 

tekintettel a természeti erőforrások felhasználására, és elősegíteni a kapcsolódást a 

tudomány és a helyi ismeretek között. Az oktatáshoz digitális információhordozókat 

használunk. 

 

A környezeti nevelés feladatai: 

 

Olyan szemlélet és attitűd közvetítése a feladatunk, amely a hagyománytiszteletre építve 

hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek figyeljenek a jelen értékeire, szem előtt tartva a 

fenntarthatóság elvét. A természeti és kulturális diverzitás bemutatása a városban. Az 

információs társadalmakra jellemző "részvételi demokrácia" gyakorlásának lehetőségét 

kínáljuk. 

 

 Ökológiai tudatformálás és természeti nevelés 

 Érzékeltetni a természet és az ember kapcsolatát, különös tekintettel, annak néprajzi és 

képzőművészeti vetületeire. 

 Aktív élményszerzésen keresztül megvalósítani a természetvédelmi oktató- és 

nevelőmunkát. 
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 Megismertetni a gyerekekkel az adott terület, nemzeti park vagy védett terület flóráját, 

faunáját, geológiai-, régészeti-, történelmi-, kulturális-, társadalmi- és gazdasági 

értékeit. Ennek érdekében a nemzeti parki bemutatóhelyek tanösvények megtekintése. 

 Aktív élményszerzés, cselekvés révén a fenntarthatóság elvének megismertetése. 

Tanulmányi kirándulások alakalmával megismertetni tanulóinkat a szűkebb és tágabb 

környezet kulturális és természeti értékeivel (nemzeti parkok). 

Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a 

környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.  

A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő 

kérdésekbe.  

Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a 

fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája 

során érvényesíti.  

Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi 

környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában  

Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik  

Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei 

iskola, terepgyakorlatok, projektek)  

 

Békés város környezetvédelmi programjával összhangban a gyermekek életkorának 

megfelelően az egyes tanórák tanmenetébe beépítjük azokat az elemeket, amelyek 

megfelelnek a műveltségi anyagnak, azt kiegészítik. 

 A város környezeti elemeinek értékelése, a környezetterhelés tényezői. 

 A természetes- és ivóvizek, a levegő védelme; a település és az épített környezet 

védelme és fejlesztése; hulladékgazdálkodás, szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás; 

környezetbiztonság, zaj és rezgés elleni védelem; energiagazdálkodás, alternatív 

energia felhasználásának előnyei, zöldfelület gazdálkodás kérdéseivel való 

ismerkedés. 

 A város értékeinek megismertetése, séták, gyűjtőmunkák és feladatmegoldás során, 

kiemelten a helyi védettségű értékek. 

 Az egészséges és fenntartható városi környezet megteremtése, annak megőrzése, 

ebben aktív, cselekvő részvétel lehetősége. 

 Tájvédelem, Körösök völgye, Natúrpark célkitűzései. 

 Bekapcsolódunk diákjainkkal a városi programokba, jeles napok megünneplésébe. 

 

Sikerkritérium: 

Az iskolai élet egészét átfogó környezeti nevelés hatására: 

- a felnőttek rendelkeznek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és szemlélettel, 

melyek a környezettudatosság alakítása során mintaként szolgálnak.  

- javul az iskola és környékének tisztasága  

- a tanulók és az iskola dolgozói azonosulni tudnak a szelektív hulladékkezelés előnyeivel 

- a tanuló kötődik környezete egy darabjához, átérzi környezetünk megóvásának 

fontosságát. 

- felnőttként élnek az alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségével 
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  3.8. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom környezet közötti 

kapcsolatot kialakítja, feltételrendszerét megteremti. Nem csupán ismeretek átadását jelenti, 

hanem a gyermek önmagához és a különböző közösségekhez történő viszonyulását, a 

pszichikum fejlődését a képzési rendszer, a környezeti tényezők hatására. 

Az iskolai közösségfejlesztés célja olyan osztályközösségek kialakulása, ahová a tanulók 

szívesen kötődnek, és ahová az eltérő intellektuális, szociális és érzelmi adottságokkal 

rendelkező tanulók is be tudnak illeszkedni. Olyan változatos tevékenységi formák, szervezeti 

keretek megteremtése, amelyek az egyén személyes fejlődését előmozdítják, értékes 

tulajdonságaikat megerősítik, a hátrányos jellemzőket tompítják. 

Ennek során sajátítják el a tanulók a közösség demokratikus működésének általános 

szabályait.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.8.1. Egyházi lehetőségek a közösségfejlesztésben 

 

A közösségfejlesztés az egész iskolai életet átjárja. Ebben lehet kapocs, építő jelleggel az 

egyház és a keresztény tanítások. Közösségformáló erő lehet a fenntartó – tanárok, fenntartó – 

tanulók, fenntartó – szülők, a tanárok – tanulók, tanárok – szülők, szülők és gyermekeik 

kapcsolatában. Iskolaközösségben, osztályközösségben, hagyományokban és szabadidő 

tevékenységben egyaránt. Segítség a probléma megoldásban a szoros kapcsolatteremtés. Az 

iskola arculatának kialakításában elengedhetetlen tényező az egyéni egyházi arculat 

beillesztése. A különböző tevékenységek bevezetése elősegíti a közeledés lehetőségét, 

pl. Istentiszteletek látogatása, keresztény koncertek szervezése, fiatalok táncos szolgálata, 

pantomim, bábjátékok, előadások, sportesemények szervezése. Ebben segítséget nyújtanak: az 

iskola lelkész, a hitoktató, a pasztorálpszichológiai szakreferens, a lelki gondozók jelenléte az 

iskolában. 

 

3.8.2. A közösségfejlesztés fő területei 

 

 Tanórák: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, kirándulások, iskolai sportkör, versenyek, 

bemutatók, gálák 

 Diákönkormányzati munka 

 Szabadidős tevékenységek 

 

Minden területnek tevékenyen hozzá kell járulnia az egyén (tanuló) közösségi 

magatartásának kialakításához: 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartás kialakulásához, 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
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     3.8.3. Egyházi tanórán kívüli foglalkozások 

 

Hitéleti alkalmak, lehetőségek az iskolában: A hitoktatók, a missziós munkatársak hitéleti 

alkalmakat szerveznek, melyek lehetőséget kínálnak az Isten igéjével való találkozásra, és 

közelebbi megismerkedésre. pl. ifjúsági istentiszteletek, bibliaórák, beszélgető csoportok, 

keresztény koncertek, ünnepnapokkal egybekötött programok, áhítatok, játszóházak, 

sportolási lehetőségek. 

 

     3.8.4. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

 

Iskolánk diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a 

tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az iskolai demokrácia működésének egyik 

fontos színtere. 

 

Feladatok: 

 

 Olyan közös érdekeken alapuló közös konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 

egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak. 

 A kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése. 

 Az iskola közösségi életének szervezése  

 Új hagyományok teremtése. 

 Olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes élményeket keltenek a közösség 

tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség. 

 A közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése. 

 A tanulók segítése jogaik és képviseletük gyakorlásában. A HHH tanulók bevonása 

DÖK-életbe. 

 Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire. 

 

3.8.5. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 

A szabadidős tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre 

kell építeni. 

 

Feladatok: 

 

 Jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal. 

 Olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük 

által elérhetővé teszik kulturális örökségünket. 

 A csoporton belüli kapcsolatok erősítése. 

 A csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem 

fejlesztése, a társak elfogadása, az együttműködés megalapozása, fejlesztése. 

 A tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra 

való építés. 
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 A tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők 

adottságára építve érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, 

hanem tartós aktivitásra ösztönözzön. 

 Olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív 

irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással 

vannak a pozitív életmód kialakítására. 

 

 

  3.9. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai 

   

  3.9.1. Az osztályfőnöki munka tartalma 

            Az osztályfőnököt az iskola igazgatója bízza meg határozott időre.  

            Az osztályfőnök munkája komplex, átfogó, hiszen tevékenysége az 

osztályába tartozó tanulók teljes személyiségére irányul. Az osztályfőnök 

az egy adott osztályban folyó nevelő munka irányítója. Az osztályfőnök 

legfontosabb kompetenciája a törődés, a gondoskodás. Törődik a tanulók 

testi és lelki egészségével, irányítja az osztályban folyó nevelő munkát, 

gondoskodik a tanulók személyiségének harmonikus fejlődéséről. Az 

osztályfőnök munkája differenciált, mert a közösség és az egyén 

fejlesztése során egyéni követelményeket támaszt.  

 3.9.2. Az osztályfőnök feladatai 

 Megtervezi és tudatosan alakítja a közösségfejlesztő programokat. Tanórákon kívüli 

együttléteket is szervez. Ezeken a programokon, valamint az iskolai rendezvényeken 

kíséri osztályát. 

 Ismerteti a tanulókkal a házirendet, betartja és betartatja azt. 

 Megismerve a tanulók családi és szociális hátterét arra törekszik, hogy a szülőkkel 

együttműködve, az osztályban tanító tanárokkal összhangban végezze nevelő 

munkáját. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókat segítve együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét és rendkívüli teljesítményeit.  

      Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli rendszeres tevékenységeiről. 

 Kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, a szülőkkel, a nevelő munkát 

közvetlenül segítő partnerekkel. 

 Az iskolai élet bármely területén (tanulmányi, kulturális, sport stb.) elért kiemelkedő 

      teljesítményeket  jutalmazza, jutalmazását kezdeményezi; a szabályok ellen vétőket  

      figyelmezteti, szükség esetén megbünteti, megbüntetésüket kezdeményezi.  

 Adminisztratív teendőket lát el: haladási napló vezetése, hiányzások vezetése, a 

magatartás és szorgalom havi értékelése, félévi értesítő, anyakönyv és bizonyítvány 

írása. 

 A tanulók hiányzásait követi, az igazolatlan hiányzások esetén a szükséges lépéseket 

megteszi, az értesítéseket a jogszabályban előírtak részére határidőben megküldi. 

 Rendszeresen értékeli, ellenőrzi a tanulók tanulmányi, magatartási, szorgalmi 

teljesítményét, amelyről a szülőt is tájékoztatja. Az osztályozó konferencián erről 

számot ad. 

 Megnyitja a naplót, hetente lezárja a haladási részt, pontosan nyilvántartja a tanulók 

adatait, nyomon követi a hiányzásokat. Szükség esetén együttműködik a 
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gyermekvédelmi felelőssel, a diákönkormányzatot patronáló nevelővel. Nevelési 

programja megvalósításával biztosítja az osztályközösség fejlődését. A szülői 

értekezleteket és az osztályprogramokat az iskola pedagógiai programja és éves 

munkaterve alapján szervezi. 

 Segíti tanítványait aktuális feladataikban (vizsgák, tanulószerződések/együttműködési 

megállapodások, továbbtanulás). 

 Rendszeres kapcsolatot tart az osztályba járó tanulók szüleivel (családlátogatás, szülői 

értekezlet), a gyakorlati képzést biztosító szervezetekkel. 

3.10. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi munkáját a tanulók nevelése érdekében. 

Nevelő-oktató munkáját egységes alapelvek alapján, módszereinek szabad 

megválasztásával végzi.   

 

3.10.1. A tanár feladatai 

 A mindenkori tantárgyfelosztásnak megfelelően végzi a tantárgy(ak) tanítását. Ezen 

tantárgy(ak)kal kapcsolatos felzárkóztatást, egyéni differenciált foglalkozást és 

tehetséggondozást szakirányú végzettségének megfelelően a módszerek szabad 

megválasztásával látja el. 

 Szaktanárként az iskolavezetéssel egyeztetett tanterv, tanmenet alapján végzi nevelő- 

oktató munkáját. Tanítási óráira (foglalkozásaira) rendszeresen felkészül, az órán (a 

foglalkozáson) színvonalas pedagógiai munkát végez (szervezés, ellenőrzés, 

értékelés). Részt vesz a munkaközösségi feladatok végrehajtásában (felmérés, 

tervezés, verseny, bemutató foglalkozás, főiskolai hallgató tanítási gyakorlata stb.). A 

tanulók sajátos nevelési igényéből, különleges helyzetéből adódó speciális feladatokat 

ellátja (képesség-kibontakoztató tevékenység, egyéni fejlesztési terv készítése, 

fejlődési napló vezetése). 

 Közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok lebonyolításában. 

Szorgalmazza tanítványai körében az önművelődést, az információk gyűjtését. 

 Az intézmény nevelő-oktató munkájával összefüggő adminisztratív és szervezési 

feladatokat lát el (értékelés, naplók beírása, túlóra, helyettesítés elszámolása, 

törzskönyv, bizonyítvány, jelentkezési lap). 

 Adminisztrációs munkája legyen naprakész! 

 Tervezi saját szaktárgya taneszköz-fejlesztését, a tartós tankönyvek körét 

 Együttműködik a munkaközösség- vezetőkkel a javaslatok feldolgozásában, a döntés 

előkészítésében. 

 Tervezi tantárgyának tanévi ütemezését az évi iskolai időkeretben. 

 Beírja az érdemjegyeket a naplóba, tájékoztató füzetbe. 

 Az írásbeli dolgozatokat (felmérő, témazáró) legkésőbb 14 napon belül kijavítja, a 

tanulókkal javíttatja. A házi feladatokat, a tanulók írásbeli órai munkáját rendszeresen 

ellenőrzi, értékeli, javíttatja. 

 Részt vesz a nevelőtestület fórumain, értekezletein, aktívan törekszik az intézményi 

cél megvalósítására. 

 Az iskola éves továbbképzési terve alapján, az iskola költségén vesz részt 

továbbképzéseken. Az ott hallottakról részletes tájékoztatást ad a munkaközösségnek. 

 Szükség esetén részt vesz szülői értekezleteken   
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3.10.2. A szakoktató feladatai: 

A tanulók csoportos gyakorlati képzésének ellátása üzemi tanműhelyben, illetve iskolai 

gyakorlóműhelyben. 

Megismertetni a tanulókkal  

 a tanműhely (vállalat) munkarendjét,  

 a munkahelyek felszerelését, munkaeszközeit; 

 a gépek, berendezések kezelését, célszerű és biztonságos használatát. 

 Betartatni a pontos munkakezdést, a szünetek időtartamát és a munka pontos 

befejezését; 

    

Általános tűz- és munkavédelmi oktatás keretében: 

   A tanév kezdetén ismerteti a tanműhely tűz- és munkavédelmi szabályait. 

 Tanulónként tételesen ellenőrzi a szabályok, utasítások helyes értelmezését, 

elsajátítását és ennek megtörténtét, tudomásul vételét a tanuló aláírásával igazoltatja. 

 Elvégzi a tanulók folyamatos – tantervi témák feldolgozása során szükséges – tűz- 

munkavédelmi, és balesetelhárítási oktatását és nevelését is. 

  Egyes foglalkozások során – még a tanulói gyakorlatok, a munka megkezdése előtt – 

feldolgozza a tanulói tevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi szabályokat, 

tételesen ellenőrzi helyes értelmezését és elsajátítását. 

  Vigyáz arra, hogy az előírt védőfelszerelések állandóan jó állapotban legyenek, és a 

tanulók minden munkánál megtartsák a szükséges kezelési és biztonsági 

utasításokat.  

 Fokozott figyelmet fordít a célszerű, biztonságos munkavégzésnek megfelelő 

szokások és magatartási formák kialakítására. 

 

A gyakorlati képzés során: 

 Kellő időben gondoskodik a soron lévő foglalkozáshoz szükséges anyagok, gépek, 

eszközök, szerszámok, tanulói gyakorlatok, stb. megrendeléséről, szakszerű 

előkészítéséről, a feltételek megteremtéséről. 

 A tanulócsoportok tantervi, tanmeneti programját egyénekre bontja, tanulónként vezeti 

az egyes munkafeladatokra fordítható, illetve fordított időnormákat, azok teljesítését, 

stb. és a tárgyhónapot követő 3 napon belül elvégzi az értékelést, bevezeti a csoport-, 

és osztálynaplóba. 

 A tantervi követelmények figyelembe vételével modellre pontosítva a tanév adott 

időpontjáig konkrét munkaprogramot köteles készíteni a csoportja számára 

 augusztus 25-ig a szeptember havi programot; 

 október 1-jéig a december 20-ig (téli szünetig) tartó; 

 november 15-ig az április 1-ig (tavaszi szünetig) tartó; 

 március 1-jéig a tanév végéig tartó; 

 április 1-jéig az összefüggő szakmai gyakorlat programját. 

 Segíti a tanulókat, serkenti a szakszerű, jó minőségű munkavégzésre, normáik 

teljesítésére. Ébren tartja a szakmai érdeklődésüket és következetesen törekszik a 

szakma megszerettetésére. 

 A napi foglalkozások végeztével – a befejező foglalkozásokon – értékeli a 

tanulócsoport és az egyes tanulók munkáját, a naplóikat rendszeresen ellenőrzi, és a 

hibákat kijavítja. Tervszerű és rendszeres megfigyelés ellenőrzés alapján az egyes 

alapműveletek, műveletcsoportok, munkafolyamatok befejezése után elbírálja a 
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tanulók teljesítményeit, a képességek szerinti differenciált leterhelés és számonkérés 

alkalmazásával (pl.: minimumszint követelményei, a teljesítményszint felmérése, stb.). 

 A bevezető foglalkozások előtt, a gyakorlati munka szüneteiben is, és a befejező 

foglalkozások után is ügyel a tanulókra, a fegyelem, a rend betartására. 

 A tanuló gyakorlati oktatásról történő mulasztásáról írásban értesíti az osztályfőnököt. 

A mulasztást a csoportnaplóba rögzíti és az osztálynaplóba a tárgyhót követő 3 napon 

belül. 

 Ellátja a szakmai vizsga gyakorlati részének előkészítésével kapcsolatos teendőket. 

 Szorosan együttműködik a szakmai elméleti tantárgyakat tanító tanárokkal, részt vesz 

a munkaközösség munkájában. 

 Külön megbízás alapján elméleti órán, illetve gyakorlati foglalkozásokon felügyeletet, 

helyettesítést kell ellátnia. 

 Károkozás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni – a szakoktató, vagy az intézmény 

pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottja jelenlétében – a történtekről 

kivizsgálás, illetve kártérítés megállapítása végett. 

 Ismernie kell az iskola és a tanműhely Szervezeti és működési szabályzatát, az iskolai 

és vállalati Munkavédelmi Szabályzatot, az intézet és tanműhely Tűzvédelmi 

Utasítását, az abban foglaltakat köteles betartani és betartatni. 

 A szakmai csoport által készített gyártmányok minőségéért felelős. 

Minőségellenőrzést végez a szabványokon, a megmunkálás közben és a 

végtermékeken. Az ellenőrzést a modell műszaki leírása és az elfogadott mintadarab 

alapján kell ellátnia. 

 A selejt munkadarabról „Selejtjelentés”-t kell kiállítania a selejt fajtájának 

pontosításával. 

 A minőség-ellenőrzés után gondoskodik a termékek „raktárba” szállításáról és 

átadásáról. 

 Tanulócsoportja részére hónapra bontva munkaprogramot (szabvány igény és 

szükséges kellékek) kell készíteni. 

 Dokumentálja a műhely berendezéseinek meghibásodását, javítását. Igényli a 

működéshez szükséges „segédanyagokat”. 

      

3.10.3.  A gyógypedagógus feladatai 

 A nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság vizsgálati véleménye szerint elkészíti a 

tanulók egyéni fejlesztési tervét, ennek megfelelően végzi a szakvéleményekben előírt 

képességfejlesztést. Foglalkozásaira rendszeresen felkészül, szakmai szempontból 

színvonalas pedagógiai munkát végez. 

 A tanulókat csoportba sorolja, és az intézményegység vezető jóváhagyását követően 

elkészíti a csoportbeosztást, és a heti órarendjét. Az így kialakított munkarend szerint, 

a differenciált diagnosztika és terápia eszközeinek alkalmazásával végzi egyéni 

fejlesztő munkáját. 

 A szakvéleményben foglalt terápiás javaslatnak megfelelően a tanuló egyéni 

képességeinek és sajátosságainak ismeretében tervezi meg az egyéni foglalkozás 

módszereit, választja meg az eszközeit. A tanuló előrehaladása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart az osztálytanítókkal, a felső tagozatos osztályfőnökökkel, szülőkkel. 

 A szaktanárok oktató – nevelő munkáját segíti. A beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség gyanúja esetén szorgalmazza a tanuló vizsgálatát, segítséget nyújt a 

pedagógusoknak a vizsgálati kérelem kiállításához. A szakvéleménnyel rendelkező 
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tanulók esetében a tantárgyi, a rész– és tanulási képesség fejlesztés hatékonyságát 

segíti. 

 Közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programok lebonyolításában.  

Szorgalmazza tanítványai körében az önművelődést, az információk gyűjtését. 

 Az intézmény nevelő-oktató munkájával összefüggő adminisztratív és szervezési 

feladatokat lát el (mérés, értékelés, esetmegbeszélés, naplók beírása, túlóra, 

helyettesítés elszámolása). 

 Adminisztrációs munkája legyen naprakész, valós adatokat tartalmazó! 

 A szertárból, könyvtárból igénybe vett taneszközöket, könyveket egy tanévre 

átveszi, majd a tanév végén elszámol azokkal. 

 Tervezi saját szakterülete taneszköz fejlesztését, a tartós tankönyvek körét, a 

szaktanterem dekorációját.  Együttműködik az osztálytanítókkal, az 

osztályfőnökökkel a nevelési tanácsadó munkatársaival a javaslatok feldolgozásában, 

a döntés előkészítésében. 

 Tervezi saját szakmai munkájának ütemezését, tevékenységét. 

 Ellenőrzi és rendben tartja az ellátott tanulókról készült nyilvántartásokat. 

 Ellenőrzi a kontrollvizsgálatok időpontját. Összegyűjti és továbbítja a nevelési 

tanácsadó, valamint a szakértői bizottság részére a vizsgálandó tanulók nevét, 

szükséges dokumentációját, a vizsgálati kérelmeket. 

 Részt vesz a nevelőtestület fórumain, értekezletein, aktívan törekszik az intézményi 

célok megvalósítására.                                                                                                                                                                                                                                                           

 Szükség esetén együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, a patronáló nevelővel. 

 Kapcsolatot tart a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság munkatársaival. 

 

3.10.4. A mentor feladatai 

 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 30.§. (7) bekezdése alapján a szakképző 

iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakember munkáját két éven keresztül 

a szakképző iskola által kijelölt szakmai mentor pedagógus módszertani kérdésekben segíti és 

értékeli, amennyiben a szakember pedagógus végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy 

legalább két év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal nem rendelkezik. A mentorok 

feladatait a szakképző iskola pedagógiai programjában szabályozza. 

 

 Ismertesse az iskola értékeit, küldetését, mutassa be az iskolát: a dokumentumok 

alapján a célunk, hogy a gyakornok megismerje intézményünk pedagógiai, 

nevelés-oktatást érintő alapelveit 

 Segítse a gyakornokot az iskolai magatartási szokások, elvárások, kapcsolatok 

megismertetésében 

 Módszertani tanácsokkal segítse a gyakornok munkáját 

 Segítse a munkaköri feladatinak ellátásában 

 Nyújtson visszajelzést a gyakornoknak munkája teljesítményéről, egyrészt 

óralátogatások (lehetőleg havonta egy alkalommal) tapasztalatai, másrészt 

megbeszéléseken szerzett tapasztalatai alapján 

 A mentor legyen oktató, tanácsadó, segítő egyben, konzultációs óra keretében 

(havonta 1 alkalommal, ill. igény szerint) biztosítson lehetőséget a tapasztalatok 

és egyéb felmerülő problémák megbeszélésére 
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 Az óralátogatások, konzultációk dokumentációját köteles félévenként a 

szakképzésért felelős vezetőnek leadni, év végén beszámolót készíteni a 

tapasztalatok alapján a mentorált egész éves munkájáról, fejlődéséről. 

 

                                                                                                                                                                                       

3.12. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje  

3.12.1.A sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység, 

valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek kezelése-integrált oktatás 

 

Az intézmény az SNI nem minden típusát vállalja fel, amelynek indoka, részleges 

szakember-ellátottság, hiányzó felszerelés.  

A 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 2. számú melléklet 9.2. pontjában meghatározott SNI 

ellátását vállaljuk: Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése. 

Az SNI tanulók esetében személyre szabott fejlesztési terv alapján történik a pedagógiai 

tevékenység. 

 

Abban a kérdésben, hogy a tanuló sajátos nevelési igényű (SNI) vagy beilleszkedési-, 

tanulási-, magatartási (BTM) nehézséggel küzd, jogszabályban megállapított 

munkamegosztás szerint a TKVSZRB illetve a Nevelési Tanácsadó dönt. 

Sajátos nevelési igényűnek minősül minden olyan tanuló, akinek a szakértői és 

rehabilitációs bizottság megállapította a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

súlyos, illetve tartós és súlyos rendellenességét. A tanuló meghatározott ellátásra 

(tankönyvtámogatás), habilitációs, rehabilitációs fejlesztésre jogosult. 

A megismerési funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, illetve súlyos és tartós 

rendellenességével küzdő tanulók a TKVSZRB szakvéleménye alapján rehabilitációs célú 

órakeret terhére sérülés specifikus ellátásra, fejlesztésre jogosult.  

A tervezéskor tekintettel kell lennünk a diagnózisban megállapított hiányosságokra, 

rendellenességekre, fejlődési ütemükre.  Szakember szükségletük gyógypedagógus, 

gyógypedagógus/terapeuta illetve sérülés specifikus szakemberek.(mozgásfejlesztő- 

beszédfejlesztő tanár, logopédus, szociálpedagógus, mentálhigiénés tanár, pszichológus).  

A Szakértői Bizottság ellenőrzi a sajátos nevelési igényűnek minősített tanulók fejlődését 

(kontroll vizsgálatok), rehabilitációs foglalkozatásának eredményességét, az integrált oktatás 

feltételeit (személyi és tárgyi) valamint az által kiadott szakvéleményekben megjelölt 

fejlesztési terület és az értékelés, minősítés alóli mentesítés megvalósulását.   

 A beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a tünetek 

kevésbé súlyosak, a fejlesztési szükséglet rövidebb időtartamú. Az iskolai eredménytelenség 

azonban kifejezett.  

A korai felismerés és vizsgálat a nevelési tanácsadó feladata. Az általuk készített 

szakvélemény az egyéni fejlesztési terv alapja. Felzárkóztató fejlesztésük differenciáló 

pedagógiai megsegítéssel, egyéni haladási tempó meghatározásával és egyéni fejlesztési terv 

alapján történő fejlesztéssel valósul meg. Szakember szükséglet: fejlesztő pedagógus, 

speciális végzettségű tanító, tanár, logopédus, szociálpedagógus, mentálhigiénés tanár.  

A nevelési tanácsadó a gondozásába tartózó tanulók körében kontroll vizsgálatok útján követi 

a fejlesztés eredményességet és meghatározza további szükségességét.  

Célunk:  
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Inkluziv iskola megvalósítása a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink felzárkóztatása az egyéni sajátosságokat 

figyelembe vevő tanítási program alkalmazása révén. 

Olyan nevelési és oktatási gyakorlat megvalósítása, amelynek eredményeképpen a 

pedagógiai hátrányt szenvedő tanulóink fejlődésbeli elmaradása csökken, segítve őket ezzel a 

továbbtanulásukban. 

A pedagógus, a gyermek és a szülő kölcsönös együttműködésén alapuló pedagógiai 

gyakorlatunk elfogadtatásával, a megfelelő szakemberek bevonásával iskolánk elismertségének 

fokozása. 

 

Feladataink: 

 

 A speciális nevelési igényű tanulók időbeni felismerése, vizsgálata, a diagnózisnak és 

szakértői javaslatnak megfelelő fejlesztési terv készítése. 

 A feltárt okok megszüntetése egyéni bánásmód, a fokozatosság, a motiváció elve 

alkalmazásával, valamint az időbeli korlátok oldásával. 

 Az eltérő fejlődési ütemű és fejlettségi szintű tanulókhoz differenciáló eljárással, 

megfelelő időkerettel kell alkalmazkodni 

 A tanulás optimális feltételeinek megteremtése, a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése, a helyes tanulási szokások és technikák elsajátíttatása. 

 Az önértékelés fejlesztése. 

 A pozitív magatartási jegyek megerősítése. 

 Fokozott kapcsolattartás a szülőkkel és a szakemberekkel (konzultáció, 

esetmegbeszélés) 

 A tanulók megértésén, támogatásán alapuló pedagógusi viselkedés előtérbe helyezése, 

a szorongást keltő pedagógusi magatartás elutasítása. A beilleszkedés, a sikeresség 

segítése. Tanári együttműködés megvalósítása a segítés érdekében. 

 A másság helyes kezelése. A pedagógus, a tanulótársak, a szülő elfogadó magatartása.  

 

Az ellátás lépései: 

 

Felismerés  

 Módszerek: szűrővizsgálatok, megfigyelés, dokumentumelemzés, pedagógiai mérés, 

konzultáció a szülővel, az óvónővel, nevelési tanácsadóval, tanítóval, fejlesztőkkel, a 

tanulói szokások felmérése. 

 Színtér meghatározás (előkészítő jelleg, szakértői biz. vizsgálata szükséges) 

 Felelősök meghatározása (osztálytanító, fejlesztők, családgondozó, gyermekvédelmi 

felelős) 

 

Fejlesztés  

 Módszerek: gyógypedagógiai módszertan alkalmazásával differenciáló felzárkóztatás, 

rehabilitáció, csoportos kognitív, beszéd - vagy mozgásfejlesztés, képesség-

kibontakoztató foglalkozás 

 Fejlesztésbe vontak: szakvéleménnyel rendelkező tanulók. 

 Szintér meghatározás: integráltan, egyénileg vagy kiscsoportban és a napköziben; 

tanítási órán és tanórán kívül. 

 Felelősök meghatározása: igazgató, gyógypedagógus. 

 Ellenőrzés: pedagógiai mérés, kontroll vizsgálat. 

 Értékelés: mentesítés, egyéni haladási ütem figyelembe vétele. 
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Tevékenységek a tanulási problémák enyhítésére 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése.          

 Tanórai és tanórán kívüli  differenciált foglakoztatás, egymástól való tanulás. 

 Egyéni haladási tempó meghatározása a továbbhaladás biztosítása érdekében. 

 Kiscsoportos (3-4-fős) részképesség fejlesztés. 

 Szülő részére konzultáció- tanácsadás.      

 Mérések, kontroll vizsgálatok. 

 Pedagógus továbbképzéseken való részvétel. 

 Fejlesztő eszközök pályázati forrásból történő beszerzése.  

 

3.12.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

 

Tanulási kudarcot prognosztizálni leginkább a valamilyen hátránnyal bíró tanulóknál lehet. 

Ezek a hátrányok három nagy csoportba sorolhatók: 

 pedagógiai hátrány (SNI, BTM tanulók) 

 szociális hátrány (HH, HHH, veszélyeztetett tanulók, intézeti neveltek), 

 nyelvi hátrány (a roma gyermekek eltérő kultúrájából, szegényebb szókincséből 

eredő) 

Előfordul, hogy egy tanuló többféle, vagy valamennyi hátránnyal rendelkezik, így fokozott 

odafigyelést igényel. 

Az esélyt, a felzárkóztatást, korrepetálást valamennyi rászoruló tanulónak biztosítanunk 

kell a továbbhaladás szempontjából. 

 

A felzárkóztatás elvei: 

 

 Minden gyermekben van valami érték. 

 Tanulási nehézségekkel küzdő, vagy a tanulásban valamilyen okból lemaradt 

tanulók minél előbbi kiszűrése. 

 Érvényesüljön az egyéni bánásmód, a fokozatosság, a folyamatosság, a motiváció 

elve, a gyermek önmagához mért fejlődésének elismerése. 

 A felzárkóztatásban biztosítani kell a folyamatosságot, rendszerességet. 

 A felzárkóztatást jellemezze a tapintatosság, személyközpontúság, a probléma 

sokoldalú megközelítése, a hatékonyság. 

 A felzárkóztatás során érjük el, hogy valamennyi tanuló képességeinek megfelelő 

tudásszintet érjen el, illetve teljesítse a tantervi minimumot. 

   

A megvalósítás módja: 

 

 A lemaradás lehetséges okainak feltárása, a hiányosságok felmérése. 

 Fejlesztő foglalkozások: személyre szabott, a tanuláshoz szükséges készségeket 

(logikai problémamegoldó, szóbeli és írásbeli készség stb.) fejlesztő feladatok 

megoldása. 

 Az egyéni fejlesztő program kidolgozása és alkalmazása. 

 Kiscsoportos foglalkozások (korrepetálás, páros, csoportos foglalkozások). 

 Befogadó iskolai légkör teremtése. Egyéni bánásmód, differenciálás a tanítási 

órákon, napköziben és a tanulószobai foglalkozásokon. Kulcskompetenciákat 

fejlesztő gyakorlatsorok végeztetése. 
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 Együttműködés a családdal, az óvodával, középiskolával, a nevelési tanácsadóval, a 

társadalmi környezet egyéb szereplőivel (civil szervezetek). 

 

 

 

3.12.3. Egyházi lehetőségek 

A tanulási kudarcok súlyos lelki válságot idézhet elő a gyermekekben. Megelőzésének 

érdekében lehetőség van az iskola pszichológus mellett, az iskola lelkész és a 

pasztoralpszichológus szakreferens segítségét felkérni, aki megismerheti közelebbről a 

probléma kiindulását és építő jelleggel megoldási javaslatokat tehet. 

 

 

 

3.12.4. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

 

A tehetségek felkutatása és fejlesztése a közoktatás kiemelt feladata.  

Célunk, hogy tanítványaink legyenek képesek és készek személyiségük, közösségeik 

gazdagítására. Minél több tehetség bontakozzon ki minél több területen. 

E tevékenység első és egyben nagyon fontos fázisa, hogy minél előbb felismerjük a 

tehetségeket. Ehhez ismerni kell azokat a tulajdonságokat, amelyek a tehetségígéretre utalnak.  

A tehetséggondozás módszerében a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 

hatékonyabb legyen a fejlesztő munka. 

 

A tehetséggondozás elvei: 

 

 Nevelő-oktató munkánkat a sokoldalú, sokszínű képességfejlesztés kell, hogy 

jellemezze, mert minél sokoldalúbb a képzés, annál többféle tehetség mutatkozik 

meg. 

 A kiemelkedő képességek, tehetségek korai felismerése kedvező hatást gyakorol a 

tehetségeses tanulók fejlődésére. 

 Eredményesebbé és hangsúlyosabbá válik a tantárgyi tanulás, a gyermekek 

megismerkednek az önálló tanulás módszertanával. Viszont az elkezdett 

csapatépítés és önismeretre nevelés továbbra is fontos cél. 

 A fejlesztés legyen komplex, ne csupán egy-egy képesség kibontakozását szolgálja. 

 Az általános képzés és a speciális képességek fejlesztése egy időben történjék. 

 A tehetséggondozás folyamatos, a teljes iskolai periódusra kiterjedő legyen. 

 Érvényesüljön az egyéni bánásmód elve, legyen egyénre szabott. 

 Igazodjon a gyermekek, a szülők igényeihez, és ehhez biztosítsuk a személyi és 

tárgyi feltételeket. 

 

A megvalósítás módjai: 

 

A tehetség korai felismerése (kreativitás, kíváncsiság, független gondolkodás). 

Tanítási órákon alkalmazott eljárások: 

- a differenciálás módszerének alkalmazása 

- kooperatív technikai eljárások 

- projektmódszer 

- tevékenységközpontú pedagógia 
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Tanítási órán kívül: 

 A tanulók igényei alapján változatos tematikájú, gazdag tevékenységi rendszerre 

épülő, sokszínű tapasztalati lehetőséget biztosító szakkörök működtetése. 

 Felkészítés tanulmányi és szakmai versenyekre, sportversenyekre. 

 A tanulók pályáztatása versenyekre. 

 Minél több lehetőséget biztosítani a tehetséges gyerek számára, hogy versenyeken, 

szerepléseken kipróbálhassa rátermettségét, előadói rutint szerezhessen. A 

tehetséggondozásban szükséges egyéni bánásmód mellett az intézmény 

lehetőségeihez mérten költségvetéséből a pénzügyi kereteket biztosítja. 

  Az eredményekről a munkatervünkben meghatározott rend szerint számot adunk. 

 

      3.13.  A tanulók részvételi jogának gyakorlása az intézményi döntési 

folyamatban 

A tanulók az intézményi döntési folyamatban választott tisztségviselőik útján vehetnek részt.  

 

A  DÖK szervezeti és működési keretei 

Tagja lehet az iskola valamennyi tanulója. A DÖK munkáját a tanulók által felkért, az 

iskolában tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében. 

A DÖK elkészíti szervezeti és működési szabályzatát, és éves munkatervét. Az ülésein 

szakmánként, és évfolyamonként 2-2 tanulóval képviseli a diákközösséget, valamint a DÖK 

patronáló pedagógus. Rajtuk kívül bármely, iskolánkba járó tanuló, ill. az iskolában dolgozó 

pedagógusok, az igazgató vagy intézményegység-vezető is részt vehet ülésein. 

 

3.14.   A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

A szülők, tanulók, pedagógusok és az intézmény együttműködésének intézményesített 

formája az iskolaszék, melynek működését, jogosítványait az SZMSZ-ben szabályoztuk.  

 

Iskolánk, mint nevelő-oktató intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki 

személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus 

közösség koordinált aktív együttműködése. 

 

Ezen együttműködés 

 

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, 

 megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység, 

 feltétele: - a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség 

 eredménye: - a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően 

fejlődő gyermeki személyiség. 

 

Az együttműködés formái a szülőkkel: 

 

A nevelőmunka segítése a szülők részéről: 

 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, a HHH tanulók szüleinek 

bekapcsolódása az osztály programjainak szervezésébe 
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 őszinte véleménynyilvánítás, 

 együttműködő magatartás, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldás, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése, 

 érdeklődő, segítő hozzáállás, szponzori segítségnyújtás. 

 „Szülők akadémiája” programok 

 

Iskolánk a gyermekek neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja: 

 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanulók előmeneteléről, magatartásáról, 

 előre tervezett szülői értekezletek (osztály, SZMK választmányi szülő i 

értekezletek), 

 rendkívüli szülői értekezletek 

 családlátogatás, 

 fogadóórák, 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése (IKT eszközökkel, a tanulói laptop programmal 

való ismerkedés) 

 közös kirándulások, 

 iskolai rendezvények, melyekre a szülők meghívottak (évnyitó, évzáró ünnepségek, 

ballagás, farsang, anyák napi ünnepségek, iskolai gála) 

 Az intézményben a szülői szervezet tisztségviselői évenként kerülnek 

megválasztásra. Az időközben kiváló szülőket következő év szeptemberében 

pótoljuk. A szervezet elnökét és vezetőségét a tanárok és a szülők javaslata alapján 

az igazgató által megtartott összevont szülői értekezlet választja meg. 

 

Az együttműködés formái a pedagógusokkal 

 A pedagógusok érdekképviseletét választott tisztségviselő útján a szakszervezet, 

valamint az iskolaszék látja el. 

 Az együttműködés fórumai: tantestületi értekezletek, munkaközösségi 

foglalkozások, esetmegbeszélések, bemutató órák, szülői értekezletek, nyíltnapok,  

 Az intézmény vagy a pedagógus kezdeményezésére személyesen vagy írásban, 

bármely iskolát érintő kérdésben együttműködés kezdeményezhető. Jelentős 

ügyekről feljegyzés készül. 

 

Az együttműködés formái a tanulókkal 

 A tanulók érdekképviseletét a DÖK, és az iskolaszék látja el. 

 Az együttműködés fórumai: diákgyűlés, osztályfőnöki órák, fogadóórák, 

esetmegbeszélések, ifjúsági napok. 

 A tanulók jogosítványaikkal a házirendben megfogalmazottak szerint élhetnek. 

 A tanuló személyesen vagy törvényes képviselője útján szóban vagy írásbab 

bármely iskolát érintő kérdésben (közismereti, szakmai, közösségi élet, szociális) 

együttműködést kezdeményezhet. 

 

Az intézmény további partnereivel való együttműködést az SZMSZ-ben szabályozta. 

3.15. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályozási rendje a következőképpen alakul 

intézményünkben 
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3.15.1. A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjuk: 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 
VI. fejezete tartalmazza a komplex 

szakmai vizsga, a modulzáró vizsga, a szintvizsga és a szakmai vizsgabizottságra 

vonatkozó valamennyi előírást. Ez a jogszabály határozza meg intézményünkben a 

vizsgáztatás rendjét. 

Ezek mellett további vizsgáztatási formák: 

 

 Javítóvizsga: augusztus végén, kijelölt időpontban 

 Osztályozóvizsga: a júniusban az év végi osztályzat megszerzése céljából 

 Januárban a félévi osztályzat megszerzése céljából 

 Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában 

 Pótló vizsga: egyéni elbírálás alapján intézményegység-vezetői döntéssel 

tehető le, abban az esetben, amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt távol 

az előző vizsgák valamelyikéről, és ezzel igazolással szolgál. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai  

 

Tanulmányok alatti vizsgát abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll, illetve a vizsga független vizsgabizottság előtt is letehető. 

 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsga), az 

értékelés szabályait a Pedagógiai Program tartalmazza az egyes tantárgyi követelményekről 

szóló fejezetben.  

 

Az iskola által szervezett tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú bizottság előtt kell 

letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. A vizsgabizottságba 

legalább két olyan tagot kell jelölni, akik jogosultak az adott tantárgy tanítására.  

 

Független bizottság előtti vizsgára az iskola igazgatójához benyújtott kérelemmel lehet 

jelentkezni, amit az iskola az illetékes kormányhivatalhoz továbbít. A független 

vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. A tanuló a 

félév, vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig –kiskorú esetében a szülő 

útján -, a hiányzások miatt engedélyezett osztályozó vizsga esetében az engedély megadását 

követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.  

 

A tanulmányok alatti vizsgák megszervezése, lebonyolítása  

 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató 

felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és a zavartalan lebonyolítás feltételeinek 

megteremtéséért.  

 

A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért.  

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó, 

a szakértői bizottság szakvéleményével alátámasztott kérvény benyújtásával, az igazgató 
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engedélyével  

- az írásbeli feladatokra rendelkezésre álló időn felül plusz időkeretet (harminc percet) kaphat 

- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet 

- a szóbeli vizsgát írásban teheti le  

 

A vizsgázók eredményeiről a vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a 

vizsga időpontját, a vizsgatárgy megnevezését, a vizsga részeinek megnevezését, a feltett 

kérdéseket, a javasolt és végső osztályzatot, a vizsgabizottság elnökének, a kérdező tanárnak 

és a vizsgabizottság összes tagjának aláírását  

 

Mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz minden a tanuló által készített írásbeli feladatlapot, 

piszkozati lapot.  

 

A tanulmányok alatti vizsgák típusát és eredményeit a megfelelő tanügyi dokumentumban 

záradékkal kell feltüntetni.  

 

A vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 15. napig. 

 

3.15.1.1. Szintvizsga 

 

 A szintvizsgákat a szakképesítések rendeletben meghatározott szakmai és 

vizsgakövetelményei alapján szervezzük meg, melyek előírják, hogy mely szakmákban és 

mikor kell a szintvizsgákat megtartani. A sikeres szintvizsga a feltétele annak, hogy a tanuló 

tanulói szerződést köthessen és szakmai vizsgára bocsájtható legyen.  

A szintvizsgákat a Kereskedelmi és Iparkamarával kötött szerződés alapján bonyolítjuk le.  

 

3.15.1.2. Osztályozó vizsga 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott 

tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha 

- előrehozott vizsgára kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy tanulmányi 

vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi tantervben előírt osztályzatot; 

- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet;  

- Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt  

- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól (kivétel szakmai gyakorlati 

tárgyak), (pl. sportolók esetében) 

- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve 

valamennyi tantárgyból); 

- más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból vizsga letételére 

kötelezték (például: idegen nyelv esetén) 

- a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott. 

 Az osztályozó vizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni: 

- Osztályozó vizsga évente 2 alkalommal tehető: januárban és júniusban. 
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Az intézményegység-vezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga várható 

időpontjait az intézményegység-vezető jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó 

minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap. 

- Egy tanítási évben legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozó vizsga. 

- Az osztályozó vizsga letételét az intézményegység-vezető engedélyezi. Az 

osztályozóvizsgára való jelentkezés kérelmét a januári vizsgára január 1-ig; a júniusi vizsgára 

pedig június 1-ig kell beadni az iskola igazgatójának címezve. 

- Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. A vizsga 

részletes követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli tájékoztatást 

kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők. 

- Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt 

az igazgató adja. 

- Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól 

- Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként, 45 perc. Egy napon 

legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az 

elnöki teendőket az intézményegység-vezető vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az elnökön 

és a kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A 

tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az 

idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 

tanulónként/évfolyamonként maximum 15 perc lehet. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja 

megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osztályzatát a két 

felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

- Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést 

ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli). 

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem 

engedett eszközt használ, az intézményegység-vezető a vizsga folytatásától eltilthatja,- 

vizsgája elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem 

sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak 

megismétlésére. 

- A több tanévi tananyagokból való vizsgázás esetén a szóbeli vizsgát évfolyamonként más-

más napon kell lebonyolítani, min. 2 nap eltéréssel, és a felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli 

részére csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli 

részén megfelelt. 

- Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy elfogadott 

értékelési rendszere szerint történik. 

- Az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

- Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg. 

- Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát kell tennie. 

- Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a 

bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. 

- Az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon meg kell történnie. 

3.15.1.3. Javítóvizsga 

Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek 1-3 tantárgyból az év végén 

megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozóvizsga eredménye elégtelen. 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

- A javítóvizsga helye az, az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 
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- A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napon javítóvizsgát tehet. 

- Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell időpontot 

kijelölni. 

- A vizsga idejéről az intézményegység-vezető a tanulót és annak szüleit írásban (pl. az iskola 

faliújságán, és honlapján keresztül) értesíti. 

- A javítóvizsga követelményeiről a tanuló a vizsgára utalást követő egy héten belül írásbeli 

tájékoztatást kap. 

- A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

- A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság 

előtt. 

- A rendkívüli okból, intézményegység-vezető engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő 

tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, 

mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. 

A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen 

vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie. 

- Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás osztályismétlést 

von maga után. 

- A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani. 

- Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 45 perc lehet. Egy napon legfeljebb két írásbeli 

vizsgát lehet tenni. 

- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 

Az elnöki teendőket az intézményegység-vezető vagy megbízottja látja el. A vizsgán, az 

elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min.20 percet kell biztosítani 

(kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 15 

perc. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további 

felkészülési idővel. Végső osztályzata a két felelet százalékos átlaga lesz. 

- Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést 

ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli). 

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem 

engedett eszközt használ, az intézményegység-vezető a vizsga folytatásától eltilthatja,- 

vizsgája sikertelen és csak az osztály megismétlésével folytathatja tanulmányait. Az 

indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán 

kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére. 

- A javítóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy elfogadott 

értékelési rendszere szerint történik. 

- A javítóvizsga díjtalan a vizsgázó számára. 

- A javítóvizsga nem ismételhető meg. 

- A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök 

írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az intézményegység-vezető írja alá. 

Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát követő 

napon. 

3.15.1.4. Különbözeti vizsga 

 

Ha az előző iskolában valamely tantárgyat nem tanult, vagy nem az intézményünkben 

választott kerettanterv szerint tanult, s ezáltal jelentősen eltér, vagy eltérhet a tanuló tudás- 

szintje az iskolánkban alkalmazott követelmény szinttől, akkor a tanuló átvételét követően 
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különbözeti vizsga  letételére kötelezhető (például: idegen nyelv esetén) a szaktanár javaslata 

alapján, a különbözeti vizsgára kötelezésről az intézményegység-vezető dönt. 

 

A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Szükség 

szerint, tanulói átvétel miatt ettől el lehet térni. Az eltérés okáról jegyzőkönyvet kell felvenni.  

Sikertelen különbözeti vizsgát 15 nap elteltével, de 20 napnál nem később pótló vizsga 

keretében egyszer megismételhető. A megismételt különbözeti vizsgáért vizsgadíjat kell 

fizetni. 

 A vizsgák pontos időpontjait az iskolai éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot az 

intézményegység-vezető engedélyezhet. 

A vizsgák követelményei: 

Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és ennek 

tudását követeli meg a tanulóktól. 

Értesítés a tanulók felé: 

Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak, javító- és osztályozóvizsgát illetve 

különbözeti vizsgát tevőknek írásban), amely tartalmazza: 

 A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél) 

 A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél) 

 A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját 

 A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia. 

 

3.14.1.5. Az alkalmassági vizsga  

 

Az egészségügyi alkalmasság elbírálása a közoktatásra vonatkozóan:  

 

 a 9. osztályba felvételt nyert tanulók csak az iskolaorvos által elvégzett előzetes 

szakmai alkalmassági vizsgálat után iratkozhatnak be  

 a szakképzés 9. és 13. évfolyamára jelentkezők is csak az iskolaorvos által 

elvégzett előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat után iratkozhatnak be  

 

A szakmai alkalmassági előírások a szakképzésenként változhatnak. 

3.16. A felvétel és az átvétel helyi szabályai  

Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, és a 

beírással valósul meg. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.  

3.16.1. Felvétel 

Felvételi vizsgát nem szervezünk a jelentkezők részére. A tanuló felvételének két feltétele 

van: 

1. az alapfokú iskolai végzettség (8 általános) megléte 

2. egészségügyi alkalmassági vizsgán való megfeleltség (amennyiben ez előírás a 

szakképzés megkezdéséhez). 

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről a feltételek megvalósulása 

esetén az iskola intézményegység-vezetője dönt. 
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A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza, az eljáráshoz tartozó határidőket pedig a tanév rendje 

rendelet. E jogszabályoknak megfelelően végezzük a szakiskolai tanulók felvételét.  

Iskolánk többcélú közoktatási intézmény. Az általános iskolai tanulmányaikat befejező 

tanulók, akkor is részt vesznek a középfokú felvételi eljárásban, ha a választott középfokú 

iskolák között szerepel az Erdős Kamill Szakiskola Intézményegység.  

A középfokú iskolák a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló 

miniszteri rendeltben meghatározott időpontig a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a 

jelentkezők felvételi jegyzékét.  

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 

részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 

településén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

A különleges helyzetet iskolánk Pedagógiai programjában az alábbiak szerint szabályozzuk: 

 

Különleges helyzetűnek minősül az a tanuló, aki 

1.  iskolánk tanulója volt (1-8)  

2. akinek testvére iskolánkban tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 

3. keresztény értékrendű család tanulója  

4.  édesanyja vagy édesapja iskolánk tanulója volt, 

5. rokona iskolánk tanulója, 

6. szülője az iskolánkban oktatott valamelyik szakmában dolgozik. 

 

Ez a számsorrend egyúttal a felvételi eljárás során érvényesítendő sorrendiséget is jelenti.  

 

Beíratást az iskola intézményegység-vezető által megbízott személy, vagy személyek végzik. 

Beíratáskor a beírási napló nyomtatványt kell használni, és be kell mutatni a gyermek 

születési anyakönyvi kivonatát, az alapfokú iskolai végzettséget (8 általános) igazoló 

bizonyítványt, s olyan dokumentumot, amellyel a tanuló állandó lakhelyét hitelt érdemlően 

bizonyítani lehet. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

 

 

3.16.2. Átvétel - érkezés más iskolából 

1/9. évfolyamba tanév közbeni átvételkor be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az 1/9. évfolyam elvégzett idejére vonatkozó értékelést-minősítést  

A tanuló átvételéről az iskola intézményegység-vezetője dönt az intézményegységre 

vonatkozó fenntartói férőhely kapacitás és kihasználtság előírásai alapján.  

Átvétel esetén a tanuló osztályba sorolását a vezetőtársaival való egyeztetés után az 

intézményegység-vezetője határozza meg.  

A döntést követően kerül sorra a tanuló nyilvántartásba vetetése, bizonyítványának, 

egészségügyi törzslapjának, és személyi nyilvántartó lapjának meglétének ellenőrzése, hiány 

esetén pótoltatása a hiányzó dokumentumoknak.  

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.  

Ha az átvételre jelentkező tanuló ellen fegyelmi eljárás folyik az előző iskolájában, akkor a 

fegyelmi eljárás lezárásáig – hatósági végzés kivételével –  iskolánkba nem vehető át a tanuló. 
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Ha az előző iskolában valamely tantárgyat nem tanult, vagy nem az intézményünkben 

választott kerettanterv szerint tanult, az eljárás a 3.15.1.4. pontban szabályozottak szerint 

történik . 

 

Az átvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

Az iskolába felvett vagy átvett tanulót, beleértve a magántanulót is, az iskola tartja nyilván. 

Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles, aki iskolai tanulmányait külföldön 

folytatja. 

A tankötelezettség – a szakmai gyakorlat kivételével - magántanulóként is teljesíthető. 

 

3.17. A tanuló-és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatok 

 

Az iskola az SZMSZ-ben határozza meg az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint 

más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset 

esetén (intézményi védő, óvó előírások). 

Iskolánkban a nyitvatartási időben biztosítjuk a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, 

figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

Olyan környezetet teremtünk, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, 

magatartási formák kialakítására. 

A tanórai és az egyéb foglalkozások során intézményünk sajátosságaira figyelemmel ki kell 

alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell 

adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, 

fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében, fejleszteni kell a 

gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

Az intézményben bekövetkezett tanulóbaleseteket nyilván kell tartani. A nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléssel járó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ha a sérült 

állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet 

befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. Amennyiben a baleset súlyosnak 

minősül, akkor azt az intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, 

telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

 Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 

károsodását, 

 a tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

 a tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb 

részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy 

agyi károsodását okozza. 

Minden tanulóbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek 

megelőzésére. 
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3.18. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

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; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az iskolai védőnővel, az Országos Mentőszolgálattal. 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 

A kilencedik évfolyamon a természetismeret tantárgy keretében, tananyaghoz 

kapcsolódóan is fontosnak tartjuk az elsősegély-nyújtási ismeretek bővítését: rovarcsípések, 

légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újraélesztés, mérgezések, vegyszer okozta 

sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, szénmonoxid mérgezés. 

  

 

A kilencedik-tizedik-tizenegyedik évfolyamon az osztályközösségépítő órák tanóráin 

dolgozzák fel a tanulók az elsősegély-nyújtási ismereteket: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának 

helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele.  

 

 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 
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– minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az iskolai védőnő bevonásával; 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése a tanulók számára. 

 

  4. Nemzetiségi nevelés - oktatás 
 

Iskolánkban a nemzetiségi nevelés-oktatás formája a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás, amely 

 biztosítja a roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság kulturális értékeinek 

megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, 

zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek oktatását,  

 nem kötelező eleme a romani és beás nyelv tanulása, de a szülők igénye alapján –

nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében – biztosítjuk a lovari nyelv 

oktatását,  

 tartalmazza a roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatását, a nemzetiségi 

önismeret fejlesztését és a folyamatosan szervezett roma/cigány kulturális 

tevékenységet,  

  heti egy tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti 

legalább két kötelező tanóra keretében roma/cigány kulturális tevékenységet is 

biztosít.  

 

 

Célunk, hogy tanítványaink minél alaposabban ismerjék meg saját népcsoportjuk eredetét, 

történelmét, tárgyi és szellemi kultúráját, hagyományait. 

Arra neveljük őket, hogy vállalják származásukat. Mindent megteszünk azért, hogy a 

tankötelezettségnek a többséghez tartozó társaikkal azonosan tegyenek eleget. Minél többen 

szerezzék meg választott szakmájukban a szakmunkás bizonyítványt. Készüljenek fel a 

permanens tanulás követelményeire. 

Pályázati forrásból tovább bővítjük a könyvtárban található cigány irodalmat, segítjük a 

szabadidős tevékenységet, ezzel is biztosítva a roma és nem roma gyermekek együttnevelést, 

a másság elfogadásának képességét fejlesztve. 

Oktató, nevelő munkánkat a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével 

végezzük. Kapcsolatunk rendszeres, több projektben együtt dolgozunk, ezt a jövőben is így 

tesszük.  

A nyilatkoztatás módját a hatályos jogszabályoknak megfelelően választjuk meg. 
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5.  A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések kiválasztásának 

szempontjai 
 
 

 A nevelő-oktató munka alapvető feltételei biztosítottak. A sajátos nevelési igényű 

tanulók fejlesztése érdekében folyamatosan pótolni kell a fejlesztő eszközöket, alkalmazni az 

IKT alapú oktatási eljárásokat. A hátrányos helyzetű, az SNI, a roma tanulók oktatása több 

szemléltetést, munkáltatást, kísérletezést, ezekhez társuló IKT eszközt igényel. A modern 

szemléltetés eleme a multimédiás eszközök, digitális tananyagok alkalmazása. A tanórák 30 

%-ában rendszeresen kell az IKT-eszközöket alkalmazni.  

A közismereti órákon az interaktív táblák, projektorok, tanári laptopok alkalmazása a 

termek 40 %-ában biztosított. A bekapcsolódó pedagógusok részére belső továbbképzés 

keretében kell biztosítani a felkészítést az interaktív tábla, a feleltető rendszer használatára.  

Feladatunk az interaktív tananyagok, szoftverek, feleltető rendszer biztonságos 

tárolása mellett a hatékony működtetés. Minden tanuló részére hozzáférhetőséget kell 

biztosítani. Az átvett jó gyakorlat elterjesztése érdekében belső továbbképzéseket szükséges 

szerveznünk. 

A testi nevelést korlátozza a sportudvar, (a futópálya, ugrógödör hiánya), a pályák 

burkolatának állapota, a sportcsarnok véges kapacitása.  

A kerettanterv tartalmazza a legszükségesebb eszközszükségletet tantárgyanként, 

témakörönként. 

A kötelező eszközjegyzék szerint részletes eszközhasználatot a helyi tantervhez 

kapcsolódó tantárgyi tantervek tartalmazzák.  

A szakmai elmélet, és szakmai gyakorlat eszközszükségletét tanműhelyek 

berendezésével, illetve - együttműködések révén - közös használatával biztosítja fenntartónk a 

szakmai helyi tantervekben részletezett módon. 

 

6. Helyi tanterv 
 

6.1. Választott kerettanterv  

Helyi tanterveinket az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. melléklete, 

„Kerettanterv a szakiskolák számára” ajánlásai alapján, valamint a 10.2. melléklete „A cigány 

nemzetiségi nevelés-oktatás” kerettantervei alapján  készítettük el. 

6.2. Kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások 

Iskolánk egyházi fenntartású, nemzetiségi oktatást felvállaló iskola, így 9-11. 

évfolyamokon heti 1-1 órában hit és erkölcstant, valamint cigány népismeret tantárgyakat 

oktatunk.  

Szabadon tervezhető tanórai foglalkozásnak pénzügyi és gazdálkodási kultúra, etikus 

vállalkozói ismeretek, és családi életre nevelés tantárgyakat terveztünk. E tantárgyak 

választásánál elsődleges szempontnak tekintettük, hogy ne csak a szakma eredményes 

elsajátítását erősítsük, hanem tanítványaink az élet minden területén (saját családjukban is) 

hasznosítható ismeretekhez jussanak. 

http://kerettanterv.ofi.hu/k1_08_szakiskola/index_szi.html
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6.3. Tankönyv, taneszköz kiválasztás elvei  

Iskolánkban a tankönyvellátást a 2012. évi CXXV. törvény - amely a tankönyvpiac rendjéről 

szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szól- szabályait követve végezzük.  

A tankönyvrendelést oly módon készítjük el, hogy – a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola minden tanulója 

részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt lehetővé tesszük, hogy azt a szülők 

megismerjék. 

A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg 

kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt 

tankönyvvel kívánja megoldani. 

A helyi tanterv tananyagtartalmának elsajátításához szükséges, a miniszteri rendeletben 

kötelezően előírt taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg évfolyamonként 

és tantárgyanként, ezt rögzítik a tantárgyi tantervben. A tanórai munkához szükséges 

tanszerek jegyzékét hagyományos módon közzétesszük. A nyomtatott alapú taneszközök 

(tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) beleértve a digitális tananyagokat is csak az oktatásért  

miniszter által engedélyezett hivatalos tankönyvjegyzékből választhatók. 

Egyéb nyomtatott alapú tanulmányi segédletek csak az Iskolaszék jóváhagyásával, szülői 

kérésre, ill. egyeztetés mellett szerezhetők be. 

A nyomtatott taneszközökön túl egyéb taneszközökre is szükség van: 

- testnevelés órára fehér póló és sötét rövidnadrág, 

- szakmai elmélethez és gyakorlathoz szükséges eszközöket a szakmai helyi tantervek 

tartalmazzák. 

Ezen eszközökre vonatkozóan alap-meghatározás történik márkától, minőségtől, gyártótól 

függetlenül. 

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

A taneszközök kiválasztásának elvei: 

- a taneszköz feleljen meg iskolánk helyi tantervének,  

- a nyomtatott taneszköz ismeretanyaga, feladatsora szolgálja az önálló tanulást, 

problémamegoldást, a kompetenciafejlesztést 

- az egyes taneszközök közül azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatók, 

- tanév közben az eszközök nem bővíthetők, nem módosíthatók. 

   

6.4. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása 

 

Alapvető feladatunk a nemzeti műveltség átadása, megőrzése, az egyetemes kultúra 

közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése. Feladatunk 

továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök 

együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés 

megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

A családdal együttműködve a tanulókat cselekvő elkötelezettségre neveljük az igazság és 

igazságosság, a jó és szép iránt, fejlesztjük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 

szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.  
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Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása nevelő-oktató munkánk minden területén érvényesül, 

és az iskola minden pedagógusának alapvető feladata és kötelessége. 

 

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

pedagógusválasztás szabályai 

 

Az intézmény helyi tantervében felkínált kötelezően és szabadon választható tantárgyakra 

jelentkezés rendjét a nemzeti köznevelési törvény 35§, 27§, valamint a 20/2012.(VIII.31.) 

EMMI rendelet 13§, 14§, 15§. szerint határoztuk meg:  

 

 A választott órákra való jelentkezés önkéntes, arról és a jogkövetkezmények 

tudomásul vételéről a kiskorú tanuló szülőjének, illetve a nagykorú tanulónak írásban 

kell nyilatkoznia.  

 A választás egy tanévre, illetve a foglalkozás végéig, a roma népismeret tantárgy 

esetében visszavonásig szól.  

 A választott tanórai foglalkozást az értékelés, a minősítés, a mulasztás, valamint a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében kötelező tanítási óraként kell kezelni.  

 Arról is írásban kell nyilatkozni, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván 

részt venni a szabadon választott tanítási órán.  

 Minden év április 15-ig közzé kell tenni a következő tanévre szólóan a választható 

tantárgyak listáját. 

 Tanulóinknak május 20-ig van lehetőségük, hogy döntsenek a tantárgyról és a 

felkészülési szintről. A tanév első hetében a tanuló 1 alkalommal az igazgató 

engedélyével módosíthatja döntését.  

 A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege az évfolyamra meghatározott 

időkeretet  szakiskolai évfolyamon legfeljebb 4 tanítási órával haladhatja meg.  

 

Választott óra indításának feltétele, ha az évfolyamon érintett tanulók 10%-a kinyilvánítja  

jelentkezési szándékát. 

 

Biztosítjuk a szülők számára a választható tantárgyak esetében a szabad pedagógusválasztást, 

amennyiben az adott tantárgy tanítására legalább két arra kiképzett pedagógus van az 

iskolában, és amennyiben a tantárgyfelosztás azt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség akaratát.  

 

Kötelezően választható tantárgyak: idegen nyelv (angol/német), testnevelés 2 óra 

teljesítésének megválasztása 

 

Szabadon választható tantárgyak: roma népismeret, hit-és erkölcstan (felekezeti választás),  

6.6. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

6.6.1. Képesség kibontakoztató felkészítés 

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a 

közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő 

lemaradás csökkentéséhez, a tanulók egyéni képességeinek, tehetségének kibontakozásához, 

tanulási, továbbtanulási esélyeik növeléséhez. Célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

megsegítése úgy, hogy a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátránya 

csökkenjen.  
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Célunk olyan fiatalok nevelése, akik eredményesen fejezik be az általános iskolát, szakmát 

tanulnak, illetve sikeresen tudnak középiskolát választani. Továbbá, akikben erős a motiváció 

az egészséges életvitelre, és akik képessé válnak a társadalom kihívásaihoz való 

alkalmazkodásra, tudnak felelősségteljes döntéseket hozni. 

Feladat: a tanulók egyéni képességeinek feltárása, a megsegítés megtervezése, differenciált 

tanulásszervezés, képesség kibontakoztató foglalkozások szervezése, olyan közösségek 

kialakítása, amelyekben a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően fejleszthetik 

alapkészségeiket, szakmai ismereteiket, gyakorolhatják közösségi szerepüket, 

személyiségüket sokoldalúan fejleszthetik, továbbá kialakíthatjuk a helyes értékítéletüket, a 

másság elfogadását, a szolidaritást, a kisebbség iránti toleranciát. 

Olyan közösségek kialakítása, ahol a pozitív szociális magatartás a példamutató. 

A halmozottan hátrányos helyzet feltárására irányuló pedagógiai tevékenység: 

- információk gyűjtése a tanulóról 

- a tanuló körülményeinek megismerése: folyamatos kapcsolattartás a szülővel, Nevelési 

Tanácsadó pedagógusaival, Gyermekjóléti Szolgálattal, 

A halmozottan hátrányos helyzet megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység feladatai: 

- törekedni a hátrányos helyzetet kiváltó okok mérséklésére 

- folyamatosan együttműködni a gyermekvédelmi intézményekkel 

- megismerni és segíteni a család gyermeknevelési eljárásait 

- az iskola egészségnevelési programjának elfogadtatása a tanulóval és szülővel 

 

 Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

 a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok: kognitív 

képességek fejlesztése, mozgásfejlesztés (kis és nagymozgások, síkbeli és téri 

orientáció), beszédhanghallás, beszédértés, beszédjavítás, SINDELAR-

fejlesztés. 

 a tanulók önálló tanulását segítő képességek kialakítása. 

 a tanulási motivációt erősítő és azt fenntartó tevékenységek szervezése, a 

tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő 

foglalkozások  

Szociális kompetenciák fejlesztése 

 mentálhigiénés programok (az iskola egészségnevelési programja szerint)  

 előítéletek kezelését szolgáló programok (a cigány kisebbségi oktatás 

programja szerint) 

   Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

 művészeti körök: énekkar, néptánc, hagyományőrző csoport, színjátszó 

szakkör, rajz szakkör 

 

 

6.6.2. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési oktatási intézményünk 

pedagógiai tevékenységéhez. Összefügg azzal, hogy az iskolánkban olyan légkört kell 

kialakítanunk, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyerek, bármilyen 

oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.  

A veszélyeztetettség meghatározása, jellemzői: 

Veszélyeztetett gyermekek, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a 

gondozó környezet nem biztosítja. 
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Kialakulásához vezető tényezők a családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző 

elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása 

(alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). 

Következménye lehet a gyermekeknél is meglévő deviáns magatartási formák kialakulása, 

negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem elvei: 

 a gyermek alapvető jogainak (szociális, egészségügyi), testi, lelki és szellemi 

fejlődésének biztosítása az eszközjellegű és szociális kompetenciák 

megalapozásával. 

 a megítélés etnikai és szociális hovatartozástól függetlenül történjen, 

multikulturális tartalmak tanítása. 

 nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, 

 tevékenységünket a folyamatosság, a rendszeresség, a bizalom kell, hogy 

jellemezze 

Feladatok: 

 Biztosítsuk minden gyermek részére a fejlődéshez szükséges 

- feltételeket, 

- lehetőségeket – a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához. 

 Folyamatos, rendszeres kapcsolattartás a családdal, a szülőkkel, gyakorlati 

képzőhelyekkel. 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködése az ez irányú szakmai és 

társadalmi szervekkel, valamint az óvodával, középiskolával. A tanulót 

veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása, megszüntetése: 

- nyilvántartásba vétel, 

- a hátrányos, illetve veszélyeztetettség típusának, súlyosságának mérlegelése 

 Szakemberek bevonása a veszélyeztetett gyermekek életesélyeinek fejlődési 

lehetőségeinek javítása érdekében. Tanári együttműködésen alapuló támogatás 

nyújtása a HHH-s tanulóknak. 

 Szabadidős tevékenységek szervezése – hasznos szünidei elfoglaltság biztosítása 

(könyvtárak, művelődési házak, táborozás) Szociális ellátások számbavétele, 

(étkeztetés, tankönyvvásárlási támogatás, segélyek). 

 Felzárkóztató programok, korrepetálás szervezése – az indulási hátrányok 

csökkentésére.  

 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata: 

 

Az iskolában működő felelős tanári diplomával és speciális gyermekvédelmi képzettséggel 

rendelkezik. Felméri és nyilvántartja a veszélyeztetett tanulókat 

 Szükség esetén családot látogat 

 Fogadóóráit jól látható helyen közzéteszi 

 A gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények és szakemberek elérhetőségéről 

tájékoztatást ad a szülőknek és a tanulóknak. 

 Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok részére kezdeményezi fizetési 

kötelezettségeik egyszeri átvállalását, anyagi veszélyeztetettség esetén a települési 

önkormányzattól kér nevelési támogatást. 

 Közreműködik a szabadidős és egészségnevelési, drogmegelőzési programok 

szervezésében. 

 Intézkedik a veszélyeztetettség feltárásának folyamatában. 
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 A tanulóval szembeni fegyelmi ügyben meghívja a családsegítő szolgálat vagy a 

gyámhatóság illetékes szakemberét a fegyelmi tárgyalásra. 

 Kapcsolatot tart: 

 A tanulók családjával, az osztálytanítókkal, az osztályfőnökökkel, a roma családi 

koordinátorral. 

 A gyermekjóléti szolgálattal és a gyámhatósággal. 

 A polgármesteri hivatal szabálysértési előadójával, a rendőrséggel, az ÁNTSZ-szel. 

 

A támogatás jelenlegi formái: 

 A gyermekjóléti szolgálat segítségével eljuttatni a tanulót szakorvosi vizsgálatokra, 

a szakértői- bizottsághoz.  

 Tankönyv vagy tanszer hiányosság esetén, tartozás esetén eseti segélyezés 

elindítása. 

 Intézkedés szemüveg beszerzése ügyében. 

 A normatív étkezési támogatás és a kiegészítő családi pótlékra való jogosultság 

ellenőrzése. 

 Védelembe vétel kezdeményezése. 

Részletes feladatkörét az iskolai SZMSZ és a munkaköri leírás tartalmazza. 

 6.6.3. Az egyház lehetőségei a gyermek-és ifjúságvédelemben 

A tanulási kudarcok súlyos lelki válságot idézhet elő a gyermekekben. Megelőzésének 

érdekében lehetőség van az iskola pszichológus mellett, az iskola lelkész és a 

pasztoralpszichológus szakreferens segítségét felkérni, aki megismerheti közelebbről a 

probléma kiindulását és építő jelleggel megoldási javaslatokat tehet. 

6.6.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Iskolánk környezetében a mélyszegénységi szint egyre több családot érint. 

Hátrányos helyzetű/ halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek tekintjük azokat, 

akiknek a törvényben megfogalmazott kritériumok megléte esetén családi körülményeik miatt 

a jegyző a hátrányos helyzetről határozatot hozott.  

Célunk: 

 

A leszakadt vagy leszakadóban lévő rétegek gyermekeinek eredményes tanulásához esélyt 

teremteni. 

 

Segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe (ismeretelsajátítását, egyéni 

ütemű fejlődését), akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek vagy 

halmozottan hátrányos helyzetűek. 

 családi mikrokörnyezetből adódóan hátrányos helyzetűek, 

 családon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek, 

 iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek, csonka családban felnövő 

gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva gyerekek, otthonházas gyerekek), 

 munkanélküli szülők gyermekei 

 átmenetileg hátrányos helyzetűek 

 áttelepült, beköltözött (új) tanulók 

 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek. 
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A szociális hátrányok csökkentése érdekében támogató szakmai programot alkalmazunk és 

esélyteremtő társadalmi környezet megteremtésére törekszünk. A tanulók előrehaladásáról a 

szülőket háromhavonta tájékoztatjuk. 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

 

 napközis foglalkozások, iskolaotthonos ellátás 

 ingyenes étkezés, tanszer biztosítása,  

 szakmai gyakorlaton védő felszerelés, munkaruha (tanulói szerződés, 

együttműködési megállapodásokban rögzítettek szerint). 

 motiválás arra, hogy a tanulók minél többen vegyék igénybe a tehetséggondozó 

szakköröket 

 kulturális programokon történő részvétel anyagi támogatása a HHH tanulók részére 

 önismereti csoportok létrehozása (működtetése) 

 drog- és bűnmegelőzési programok 

 hiányszakmák oktatása 

 szorgalmazzuk a jelentkezést az „Útravaló „Út a középiskolába” „Út a szakmához” 

ösztöndíjakra,  

 táborozási, kirándulási lehetőségek biztosítása (hozzájárulási támogatással) 

 együttműködés a szociális szolgáltató központtal, a Nevelési Tanácsadóval 

 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatás 

 kapcsolattartás a társintézményekkel 

 pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon, hogy a tanulók eredményes 

tanulásához, a szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételeket biztosítani tudja az 

iskola. 

 

6.6.5. A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 

 

A házi feladatok kijelölésénél figyelembe kell venni: 

 

 a tanulók életkori sajátosságait, előzetes ismereteit 

 egyéni képességeit (mennyiségi és minőségi differenciálás) 

 a feladat megoldásához szüksége időt 

 a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök meglétét (otthoni számítógép, 

internet) 

 a szóbeli és írásbeli feladatok arányát 

 a digitális kompetenciaszint fejlettségét. 

 

Az írásbeli beszámoltatások típusai (elektronikus formában is): 

 egyénileg összeállított feladatlap 

 központilag összeállított feladatlap 

 témazáró feladatlap 

 esszé 

 teszt  

 házi dolgozatok, olvasmánynaplók, gyűjtőmunka, tabló 

 prezentáció 
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 portfólió 

  

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) esetében: 

 Az írásbeli beszámoltatást felválthatja a szóbeli beszámoltatás a szakértői és 

rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye, javaslata alapján.  

 A feladatok megoldására hosszabb idősávot kell biztosítani. 

 A fogyatékosság mértékének megfelelő tartalmú és követelményszintű 

feladatlapokat kell összeállítani. 

 A nem SNI tanulók feladatlapjával egyező tartalmú és idősávú felmérés íratása 

esetén az SNI tanulók egyéni elbírálásban részesülnek. 

 Hétvégére (szombat, vasárnap) és tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot 

csak a következő tanítási órai továbbhaladásához szükséges mértékben adunk. 

 

  

Az írásbeli beszámoltatások súlya a tanulók félévi és tanév végi értékelésében: 

 A témazáró dolgozatok, a félévi valamint az év végi felmérések érdemjegyei 

nagyobb hangsúllyal szerepelnek a félévi és év végi minősítésben. 

 A témazáró dolgozatok érdemjegyei jelzésértékűek a szülők, a tanuló és a 

pedagógus számára a várható félévi és év végi minősítés tekintetében. 

 A témazáró dolgozatok érdemjegyeit az osztálynaplóba eltérő színű tollal kell 

beírni. 

 A röpdolgozatok érdemjegyei egyenértékűek a szóbeli feleletek 

érdemjegyeivel. 

 

A feleltető rendszer alkalmazása: 

     

Óra végi ellenőrzés: a tanultak elsajátításának szintje 

Részösszefoglalás után a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátításának szintje. 

Tematikus összefoglalás utáni számonkéréshez 

 

6.7. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag  

 

A roma nemzetiségi nevelés-oktatás tananyagát annak - a kiadott kerettantervre épülő – 

helyi tanterve tartalmazza. Szorgalmazzuk, hogy valamennyi tanítványunk (nemcsak a 

nemzetiséghez tartozók) ezt az oktatási formát válasszák. A településünkön szlovák és 

német nemzetiség is él. Az ő kultúrájuknak megismerését a nemzetiségi önkormányzatok 

által meghirdetett rendezvényeken való részvétellel segítjük (szlovák rajzpályázat, német 

tanulmányi verseny) 
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7. A tanulók értékelése 
 

 7.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette.  

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 Az évfolyam megismétlésére utasítható az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként 

határozatban eltiltottak a tanév folytatásától. 

 Azok a tanulók, akik legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak a 

javítóvizsgát tehetnek, melynek eredményességétől függően folytathatják 

tanulmányaikat. Valamely tárgyból sikertelen javítóvizsga után az évfolyamot 

kötelesek megismételni. Javítóvizsgát tehet a tanuló akkor is, ha az osztályozó 

vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély 

nélkül távozik. A tanuló javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott 

időpontban, az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében, ha a szakértői javaslat alapján valamelyik 

tantárgyból értékelés alól teljes vagy részleges felmentést kaptak, az adott tantárgy, 

illetve tantárgyi terület félévi és év végi osztályozásától (szöveges minősítésétől) 

eltekintünk. 

 Az iskola magasabb évfolyamába lépő tanulót nem kell évenként beíratni. A tanuló az 

iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. 

 Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten 

áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. 

 A gyakorlati képzésre vonatkozóan a 2011. évi CLXXXVII. törvény 24.§., 39.§. 

alapján járunk el. 

7.2. A beszámoltatás követelményei és formái 

-Diagnosztikus mérések: nagyobb tartalmi-tematikus egység előtt. Ezzel tájékozódunk arról, 

hogy rendelkeznek-e azokkal a kompetenciákkal tanulóink, amelyek az új tanítási tartalmak 

elsajátításához szükségesek. 

-Formatív mérések: a tanítási-tanulási folyamat bármelyik fázisában. Segítségével feltárhatjuk 

a tanulási hibákat, nehézségeket, és ezzel hatékonyabbá tehetjük a tanulást. 

-Szummatív mérések: a tanítási témák lezárását követően, melyekkel minősítik a tanulók 

A tanév során a tanulók tudásszintjének fejlődését három nagy átfogó írásbeli méréssel, azaz 

év eleji, félévi és év végi felméréssel ellenőrizzük.  

A projekt és témahét keretében végzett tanulói munkavégzést követően nincs írásbeli 

számonkérés, csak szóbeli értékelés. Ennek formái: egyéni önértékelés, csoport és társas 

értékelés és tanári értékelés a projekt tervben meghatározott szempontok szerint. Az értékelés 

alapja a tanulói portfólió. 

Évfolyamonként minden tantárgyból egy–egy témakör elején és végén diagnosztizáló mérést 

végzünk, majd témazáró dolgozattal (tudáspróbával) zárjuk a témakört. 
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

 

A mérés eszköze: feladatlap, teszt, esszé, feleltető rendszer  

  

 Az írásbeli felméréseket vagy témazáró dolgozatokat, teszteket a heti óraszámra 

vonatkozó arányos időben ki kell javítani A teszteket önellenőrző program 

segítségével azonnal értékelni kell. 

 Egy tanítási napon írható felmérések, témazárók száma: 2.  

 A tanulók félévi és év végi minősítésében az írásbeli számonkérések esetei közül a 

témazáró dolgozat eredményeit pirossal vezetjük be a naplóba, melynek célja a tanulói 

tudásszintről való pontosabb tájékoztatás, információátadás. 

 

A szakmai tudás mérése a közismereti tárgyakétól választékosabban történik a tanult 

szakmától függően) mérés, tervezés, szakmai rajz, kivitelezés, …). 

7.3. Magatartás és szorgalom értékelésének követelményei 

A tanulók magatartását és szorgalmát havonként értékeljük. 

Félévkor és év végén a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt a tanulók 

magatartásának és szorgalmának minősítéséről. 

7.3.1. A magatartás értékelésének követelményei, a minősítéshez kapcsolódó elvek 

A magatartás értékelésének alapvető elvei közé tartozik a viselkedési normák, a fegyelem, 

az iskolai követelmények, a Házirend betartása. Az órai és más iskolai rendezvényeken az 

iskolai viselkedés szabályainak megfelelő magatartás. Kulturált hangnemben, udvarias, 

figyelmes viselkedés a társakkal, tisztelettudó magatartás a felnőttekkel szemben 

Felelősségérzet a közösség iránt. Beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének 

segítése. Vállalt feladatok megoldása aktív szerepvállalással az iskola céljainak 

megvalósításáért. Részvétel közösségi, sport és kulturális munkában. Felelősség a közösség 

tagja iránt. Segítőkészség a társak problémáinak feltárásában, megvalósításában. A folyosón, 

udvaron, szünetekben való viselkedés is tükrözze az elváárt normáknak való megfelelést.  

 

Példás az a tanuló: 

 akinek magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé 

 aki tiszteli és elismeri mások értékét 

 aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket  

 aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben elért helyzetével soha nem 

él vissza  

 aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti 

iskolánk hírnevét 

 aki szándékosan nem okoz kárt 

 aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét 

 akinek nincs írásbeli figyelmeztetése 

 aki igazolatlanul nem mulasztott 

 

Jó az a tanuló: 
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 aki ismeri és betartja az iskola házirendjét, az életkorának megfelelő illemszabályokat 

 aki a tanórán, vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon társaival, nevelőivel, a 

felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik 

 aki feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 akinek legfeljebb egy szaktanári figyelmeztetése van 

 aki igazolatlanul nem mulasztott. 

 

Változó magatartású az a tanuló: 

 aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 aki a tanórán, vagy a tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 aki a felnőttekkel és társaival szemben türelmetlen, tiszteletlen,  

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 legmagasabb büntetése egy osztályfőnöki figyelmeztetés 

 1 –5 órát mulasztott igazolatlanul 

 

Rossz a magatartása annak a tanulónak: 

 aki nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes 

viselkedési szabályokat 

 akinek magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 aki társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 akinek viselkedése romboló hatású, az iskolai oktatást, nevelést akadályozza 

 akinek 5 óránál több igazolatlan mulasztása van 

 aki több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van több osztályfőnöki 

figyelmeztetése, vagy ennél magasabb fokozatú büntetése 

 aki nem becsüli közössége értékeit 

 aki rongálja környezetét 

7.3.2. A szorgalom értékelésének követelményei, a minősítéshez kapcsolódó elvek 

A szorgalom minősítésének fő szempontja a tanulmányi munkához való viszony, a 

kötelességtudat, cselekvőképesség, pontosság, rendszeresség, mindez összevetve a tanuló 

képességeivel, körülményeivel.  

  

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten tanul 

 a tanítási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik 

 szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett tudását megosztja társaival 

 aktív önművelődéssel fejleszti tudását, műveli adottságait 

 hibátlan munkavégzésre törekszik 

 szívesen, aktívan részt vesz a tanulmányaihoz kapcsolódó tanórán kívüli 

programokban, akár szervezőként is 

 ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolánk hírnevét 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában) 

 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 általában a képességeihez mérten tanul 

 a tanítási órákra rendszeresen felkészült, s azokon aktívan részt vesz 

 felszerelése általában hiánytalan 

 a házi feladatot rendszeresen elvégzi, esetleges mulasztás esetén pótolja 
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 a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz 

 érdeklődési körében aktív önművelődéssel fejleszti tudását 

 rendszeresen, megbízhatón dolgozik 

 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

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

teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 

 önállótlan, csak utasításra kezdi meg a munkát 

 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 aki tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 a házi feladatait rendszeresen nem végzi el, 

 minimum követelményt nem teljesíti 

 érdektelen, közömbös eredménytelenségével szemben 

 

7.3.3. A tanuló jutalmazásával összefüggő elvek 

A tanuló munkájának elismerése 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi 

osztályzás az I. félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és 

az év végi érdemjegyeket a szaktanár határozza meg.  

Kiemelkedő tevékenységért intézményünk tanulói jutalmazásokban részesülhetnek: 

 

A dicséret 

fajtája 

Miért adható? Ideje Ki adhatja? 

Szaktanári 

dicséret 

Kiemelkedő tantárgyi 

teljesítmény 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

szaktanár 

Osztályfőnöki 

dicséret 

(szóbeli, 

írásbeli) 

Kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Osztályfőnök 

(szaktanárok, 

javaslata alapján) 

Igazgatói 

dicséret 

Kimagasló tanulmányi-, 

kulturális és 

sporteredményért, közösségi 

munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök és 

szaktanár javaslatára 

az igazgató 

Nevelőtestületi 

dicséret 

Példamutató magatartásért 

és/vagy kiváló tanulmányi 

eredményért 

Félévkor és tanév 

végén 

Osztályfőnök, 

szaktanárok 

javaslatára a 

nevelőtestület 

 

Kitüntetési címek: 

· Az évfolyam első tanulója 

· Az év tanulója 
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A jutalmazás formái: 

 

· Könyvjutalom 

· Oklevél 

 

7.4. A követelményekhez igazodó értékelés 

 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

 

 A tanulók értékeléséhez kiinduló pontnak tekintjük a követelmények egyértelmű és 

világos megfogalmazását. A tantárgyi követelményeket a tantárgyi tantervek rögzítik. 

 

 A tanulók teljesítményét, a tantárgyi rendszerben elért eredményét a tantárgyak 

követelményrendszerének megfelelően ellenőrizzük, minősítjük. 

 

 A tanulók teljesítményét, előmenetelét tanév közben érdemjeggyel értékeljük, az 

ötfokú osztályzat skáláját alkalmazzuk. Félévkor a tájékoztató füzetben a tantárgyak 

neve mellett 1-től 5-ig terjedően osztályzatok szerepelnek, a magatartás és szorgalom 

értékelését szövegesen jelöljük. Év végén a bizonyítványban és a törzslapon a 

magatartás és a szorgalom értékelése szöveges. Ugyancsak jelöljük, hogy a tanuló 

melyik tantárgyból kapott dicséretet.  

 

 A tanév közben az értékelés rendszeres, a tanárok, oktatók havonta adnak értékelő 

tájékoztatást, érdemjegyet.  

 

 Az osztályfőnökök a tanév rendjéhez igazodva a félév és a tanév lezárása előtt 

legalább egy hónappal értesítik azon tanulók szüleit, akik egy vagy több tantárgyból 

bukásra állnak. Ezt megelőzően minimum felmérést írnak ezek a tanulók, amely a 

továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismereteket, készségeket méri. 

 

 A tantestület a hatályos jogszabályoknak megfelelően tanév végi osztályozó 

értekezleten dönt a tanulók továbbhaladásáról. 

 

 Félévékor és év végén az alábbi minősítést alkalmazzuk: 

 

magatartásból: példás, jó, változó, rossz; 

szorgalomból: példás, jó, változó, hanyag; 

tantárgyakból: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

 

Értékelhető tanulói teljesítmények a beszámítás sorrendjében: 

 év eleji, félévi és év végi felmérések 

 témazáró dolgozatok 

 szóbeli felelet – írásbeli felelet 

 kiselőadások, prezentációk 

 órai munka: csoportmunka, páros munka, önálló munka, kísérlet, gyakorlat 

 házi feladat, kötelező gyűjtőmunka, kutatómunka, olvasónapló, projekt feladatok 
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 verseny illetve vetélkedő feladatsorának összeállításában való részvétel 

 részvétel tanulmányi és levelezős versenyeken (felmenő rendszerű vagy egyéb 

országos, területei, helyi) 

 önértékelés vagy a társak értékelése (egyéni és csoportértékelés) 

7.4.1. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

Az otthoni felkészülésnél meghatározzuk egy átlagos felkészültségű és képességű 

tanuló terhelését, illetve lehetőséget kell adnunk mind a felzárkóztatásra szoruló, 

mind a tehetséges gyermekek számára differenciáltan is adott házi feladatokkal a 

tanult ismeretek otthoni begyakorlását. Úgy gondoljuk, hogy a házi feladatok csak 

azokra az ismeretekre korlátozódhatnak, amelyeket a pedagógusok már az oktató 

munkájuk során ismertettek a gyerekekkel, bizonyos szintű gyakorlásra már volt 

lehetőségük, és már bizonyos alapismeretek birtokában adhatjuk fel a házi 

feladatokat. 

 

A házi feladatok kijelölésénél tehát figyelembe kell venni: 

 

• a tanulók életkori sajátosságait, előzetes ismereteit 

• egyéni képességeit (mennyiségi és minőségi differenciálás) 

• a feladat megoldásához szüksége időt 

• a feladat elvégzéséhez szükséges eszközök meglétét (otthoni számítógép, 

internet) 

• a szóbeli és írásbeli feladatok arányát 

• csak ismertetett tananyagot kérünk számon  

 

Hétvégére (szombat, vasárnap) és tanítási szünetekre írásbeli házi feladatot csak a 

következő tanítási órai továbbhaladásához szükséges mértékben adunk. 

 

A szóbeli feladatok típusai: 

• a tanórán tanultak szóbeli összefoglalása 

• beszámoló, memoriter 

 

Az írásbeli feladatok típusai (elektronikus formában is): 

• egyénileg összeállított feladatlap 

• központilag összeállított feladatlap 

• esszé 

• teszt  

• házi dolgozatok, olvasmánynaplók, gyűjtőmunka, tabló 

• prezentáció 

• portfólió 

  

Az otthoni házi feladatok korlátai: 

•  A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószoba) ideje ne legyen több 1-

1,5 óránál.  

•  A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) 

egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segítjük, számukra 

szorgalmi feladatot javasolunk 

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) esetében: 
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• Az írásbeli feladatot felválthatja a szóbeli feladat a szakértői és 

rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye, javaslata alapján.  

• A fogyatékosság mértékének megfelelő tartalmú és követelményszintű 

feladatokat kell összeállítani. 

 

 

7.5. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

  

Minden ősszel (szeptember-október hónapban) és tavasszal (április-május hónapban) a 

tanulók fizikai állóképességét felmérjük.  

A tanév rendjéről szóló rendelet alapján (általában április-május hónapok) gondoskodunk 

az országos mérés, értékelésre vonatkozóan a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. A mérés idejét az éves munkatervben rögzítjük. 

 

A szempontok az alábbiak: 

 

Tevékenység Módszerek, eszközök Mérés-értékelés 

Aerob állóképesség Cooper – teszt 12 perces futás, 10 

méteres pontossággal 

Gyorsasági erő Helyből távol ugrás 

Tömött labdadobás hátra 

Centiméteres pontossággal 

5 cm-es pontossággal 

Erő Karhajlítás, nyújtás fekvő 

támaszban 

Hány db-ot tud a tanuló 

szabályosan megcsinálni 

Erő-állóképesség Hanyattfekvésből felülés 

Hason fekvésből 

törzsemelés 

Négy perc alatt mennyit 

tud megcsinálni a tanuló 

 

Értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló önmagához képesti fejlődését. 

 

Általános vizsgálati szempontok 

 

1. A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat céljával, 

gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

A teljes próbarendszert egy (max.) két héten belül kell elvégezni. 

 

2. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. 

A próbákat az év folyamán kétszer, ősszel és tavasszal kell elvégezni. 

 

3. Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján 

történik. 

 

4. A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző, nagy teremben, illetve szabadtéren 

célszerű végrehajtani. 

 

5. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. 

 

6. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a dinamikus 

erő mérésére alkalmazott próbák közül több, (legalább három) kísérleti lehetőséget kell 
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biztosítani, melyből a legjobb teljesítmény alapján kell a pontértékeket a táblázatban 

megkeresni és az adatlapra feljegyezni. 

 

A pontérték táblázatok az Oktatási Minisztérium kiadványában találhatók. 

 

      8. Oktatásszervezés 
 

 8.1. Csoportbontás és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A tanítási óra ideje negyvenöt perc. A szünetek rendjét, valamint az iskola helyiségeinek 

használatára vonatkozó szabályokat a házirend és az SZMSZ tartalmazza. Csoportbontást 

idegen nyelv, informatika tantárgyak tanítása esetén 16 fő felett alkalmazunk, illetve a 

szakmai tárgyak esetén. 

     

  8.2. Alkalmazott pedagógiai módszerek 

Az iskolánkban alkalmazott pedagógiai módszerek a következők: 

 projektoktatás 

 kooperatív technikák- a kompetencia alapú oktatás alapelvei: építő egymásrautaltság, 

egyéni felelősség, egyenlő részvétel, párhuzamos interakció 

 egyéni fejlesztés 

 differenciált képességfejlesztés 

 felzárkóztatás 

 tehetséggondozás 

 tanulmányi kirándulás 

 témanap, témahét 

 IKT módszertani kultúra 

 családlátogatás 

 

8.3. Mindennapi testedzés, testmozgás 

 

Erőforrásaink: 

A városi sportcsarnok 8 –16 óráig az iskola tanulóifjúságát szolgálja. A csarnok mögötti 

grundon szabadtéri kosárlabda és futballpályák, futásra, görkorcsolyázásra alkalmas területek 

épültek. Testmozgásra használhatjuk az iskolák udvarát is.  

Az iskolai diák sportkörnek - a magántanulók kivételével - minden tanuló tagja.  

Szükség esetén szakszerű gyógytestnevelés szolgálja a résztvevő tanulók testi, fizikai 

állapotának a javulását. 

 

Cél: tanulóink életében központi helyet foglaljon el a mozgás, felnőtt életükben is érezzék 

ennek szükségességét. Szeressék és műveljék a sport valamelyik ágát. 

 

Feladat: 

Fontos törekvésünk, hogy valamennyi gyermek esetén megvalósuljon a heti öt óra testedzés. 

A heti 3 testnevelésóra mellett a tömegsport foglakozások, valamint a városi sportszervezetek 

biztosítanak sportolási lehetőséget. 
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A testnevelés órákon eddig is nagy gondot fordítottunk a szakszerű bemelegítésre, a 

keringésfokozó blokkra, a megfelelő légzőrendszeri terhelésre, s a tantervben előírt anyagok 

mellett az órák végén mindig szakítottunk időt az örömteli játékra. Minden testnevelési 

órának része a gimnasztika, benne a légzőtorna és a tartásjavító torna. A gyógytestnevelést 

városunkban a Dr. Hepp Ferenc Tagiskola képzett szakembere látja el, megoldott a 

gyógyúszás, a könnyített testnevelésben részesülők differenciált egészségfejlesztő 

testmozgásáról testnevelőink a testnevelés órákon gondoskodnak. 

Tanórákon való részvétel: 

 

A Nktv. 27.§. (11) alapján a mindennapos testnevelés az alábbiak szerint teljesíthető: 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai 

elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy 

testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel, 

d)egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - 

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület 

által kiállított igazolással váltható ki.  

 

A testnevelés órák közül a törvény szerint biztosított heti 2 óra teljesítésének formája 

szabadon választható. A tanulónak az a/b/c/d pontokban felkínált lehetőségek közül kell 

minden év május 20-ig nyilatkoznia. 

A szükséges dokumentumokat, igazolásokat az osztályfőnök minden szeptember 15-ig (ill. 

ahol szükséges a féléves határidő lejártával) begyűjti és adminisztrálja.  

 

Tanórán kívüli testnevelés színterei:  

  Kézilabda:  labdás ügyességi feladatok (helyben haladással), labdaátadás, átvétel, 

támadó és védőjátékok, szabályismeret, szabályok szerinti játék. 

 Labdarúgás, Bozsik-program: labdás ügyességi feladatok, labdahúzogatás, görgetés, 

dekázás, rúgás, fejelés, labdaátvétel, cselezés, szerelés, szabályismeret, a szabályok 

szerinti játék.  

 Atlétika: „Gyorsabban, magasabbra, messzebbre!” Futások, ugrások, dobások. Van 

ilyen? 

 Turisztika, életmód-sportok: Rendszeresen szervezünk gyalogtúrát, kerékpártúrát 

közvetlen környezetünk természeti és kulturális értékeinek felkeresésére, sportolási 

lehetőségek kihasználására természetes vizeinken. Iskolai kirándulások alkalmával 

távolabbi régiók megismerése, hegymászás, barlangtúrák stb.  

 Házibajnokság, játékos sportvetélkedők: Önszerveződő csoportoknak minden évben 

házibajnokságokat szervezünk kézilabda, labdarúgás sportágakban.  

 

A tömegsport egészség-, és személyiségfejlesztő hatását még tovább erősítik a 

sportversenyek, melyeknek igen gazdag hagyománya van iskolánkban: 

 Városi mezei futóversenyek 

 Madzagfalvi Napok rendezvénysorozat – szeptember első hétvégéje. 
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 Kállai Jenő emlékverseny – október második hetében. 

 Atlétika három-, négy-, ötpróba – ősszel és tavasszal. 

 Teremlabdarúgás  

 Labdarúgás -ősszel és tavasszal. 

 Iskolai házibajnokságok 

 

8.4. Óraterv 

 

A szakmai tárgyak, valamint a közismereti tárgyak óraterveit a pedagógiai program 

mellékletét képező helyi tantervek részletesen tartalmazzák.
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9. Záró rendelkezések 

9.1. A Pedagógia Programot az iskola, a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza:  

- az iskolai könyvtárban történő elhelyezéssel,  

- Az iskola honlapján közzététellel,  

Megtekinthető továbbá:  

 a fenntartónál,   

 az iskola irattárában,  

 az alsó tagozat és a felső tagozat nevelői szobáiban  

 az iskola igazgatójánál,  

  az intézményegység-vezetőjénél, 

 az intézményegység-vezető helyettesénél, 

 intézményegységi iskolatitkárságon. 

 

9.2. A pedagógiai program érvényessége 

2014. szeptember 1-jétől visszavonásig.  

9.3. A pedagógiai program módosítása 

A módosítás lehetséges indokai:  

- Személyi és tárgyi feltételek változása,  

- Belső szervezeti változtatások,  

- Pedagógiai tartalmi változtatások,  

- Fenntartó részéről kezdeményezett változtatások,  

- A szülői szervezet részéről kezdeményezett változtatások,  

- Törvényi módosítások követése,  

- Tantestület 50 %-a javaslatára.  

 

A módosítás módja: A módosítási indokok alapján az igazgató előterjesztésében a 

véleményező közösségekkel egyeztetve a nevelőtestületi elfogadással.  

A programot évente felül kell vizsgálni az iskolavezetésnek, és szükség esetén 

kezdeményezni a módosításokat.  

A pedagógiai program módosítása a nevelőtestületi elfogadás után a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé.  

Módosítások adminisztrálása: A program mellékleteként hozzáfűzve.  

 

 

 

Békés, 2014. április 15. 

 

 

 

       …………………………………….. 

         igazgató 

 


