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1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

Alapját a Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata képezi, Jézus 

Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Máté, 

28:19) nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. 

Az iskolában olyan keresztyéneket kívánunk nevelni, akik életének zsinórmértéke a Szentírás, 

elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást, akik tudják, hogy 

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

elvégzésére. 

Pedagógiai tevékenységünk során olyan intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a 

kialakítására törekszünk tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogulásukat megteremteni, hogy a szűkebb-tágabb közösségük javait is szolgálja. 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol örök érvényű alapértékek: a szeretet, öröm, békesség, türelem, 

szívesség, jóság, hűség, önmegtartóztatás (Galata levél 5,22), amelyeket a Biblia a Szentlélek 

gyümölcsének nevez. Ezek a hitre jutott ember értékrendszerének alapjai. A legfontosabb a 

szeretet, mert az, az összes többinek a gyökere. Természetesen mindezek mellett a többi 

általános emberi értéket is fontosnak tartjuk. Embereszményünk ezen értékeknek megfelelően 

olyan sokoldalúan (értelmi, érzelmi, erkölcsi, esztétikai, testi) fejlett, autonóm személyiség, 

aki ezen alapértékeket életelvként beépíti személyiségébe. Mindennek érdekében a tanulók 

hitre segítése keresztyén életpéldákon, saját példamutatásunkon, a tanítási tartalmakon 

keresztülvalósul meg, hogy a hit által önmaguk találjanak rá a keresztyénné válás útjára, aki 

nem csak saját érdekeit igyekszik érvényesíteni, hanem mások érdekében is kész és képes 

tenni valamit. A tanítási-tanulási folyamat egésze során az alapértékeknek megfelelő 

jártasságokat, készségeket kívánjuk kialakítani és képességeket fejleszteni.  

Természetes mindez nem lenne elegendő célunk eléréséhez, ha Isten nem ismertetné meg 

magát tanulóinkkal. Éppen ezért az Ő áldását is kérjük pedagógiai tevékenységünk egészére! 

Így kívánjuk biztosítani azt az iskolai légkört: 

• ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi 

körül őket, 

• ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, 
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• ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan 

fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, 

• ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, 

• ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, 

amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, 

• amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a 

szülők és a fenntartó igényeihez. 

 

2 NEVELÉSI PROGRAM  

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 
értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

2.1.1 Pedagógiai alapelvek 
 
A nevelési program kidolgozása előtt - az alapelvek meghatározásához átgondolásra kerültek 

azok a legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyek - úgy ítéljük meg - a 

legértékesebbek. Ezen értékek mentén fogalmazódtak meg alapelveink, amelyek nevelő 

munkánkat meghatározzák. 

 A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, 

hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és 

neveltetik őt, „hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a 

Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”.  

A református iskola közössége keresztyén közösség. Olyan pedagógusokat feltételez, fogad 

el, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden 

cselekedetükkel keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni tanítványaikat. 

Veresegyházon, a Kálvin Téri Református Általános Iskola pedagógusai arra vállalkoznak, 

hogy nevelő-oktató munkájukkal az Evangélium tanításában kifejezett értékeket a diákok 

egész életében meghatározó elvekké alakítsák. 

 

Elfogadott legfontosabb értékek: 

• az ember Istentől kapott rendeltetésének tudata 

• a református egyház ismerete 

• példamutató, hittel teli életvitel, 
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• tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése,  

• Isten- és emberszeretet, elfogadás, a szolidaritás szolgálata 

• becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, erkölcsi tisztaság 

• az evangéliumi normák által szabályozott emberi szabadság védelme és megtartása, 

• a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára, 

• önfegyelem, önismeret, alkalmazkodóképesség, empátia 

• szakszerűség, pontosság, igényesség és kitartás a munkában, 

• a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése, 

• az egészséges életvitel igénye 

• esélyegyenlőség a tanítás-tanulás folyamatában minden tanuló számára 

• esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete, 

• derű, jókedv, életszeretet,  

• feltétel nélküli hit, mely átsegít a gondokon. 

 

A felsorolt értékekhez kapcsolódó alapelveink:  

• A gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a 

középpontban. 

• Minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben 

tehetséges. 

• Betartani a törvényben megfogalmazott elvárásokat, szem előtt tartva a társadalmi 

igényeket: a tanulókat fel kell készíteni a változásokra, az új kihívások felismerésére. 

A mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait 

sajátíttatjuk el tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további 

tanulmányaikat, és utat mutatunk ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket, 

felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetőségeit. A 

tanulókat az iskolának fel kell készítenie az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. 

Ennek feltétele a szilárd alapkészségek és az önszabályozó tanulás készségének 

kialakítása. 

• Korunk alapvető követelménye legalább egy idegen nyelv megfelelő szintű 

elsajátítása, s az idegen nyelvű kommunikáció és ismeretszerzés igényének kialakítása. 

• Széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva

 a lehetőségét a későbbi, érett korban történő pályaválasztásnak. A megfelelő 
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továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztása reális önismeret és életszemlélet 

kialakítását feltételezi. 

• Érdekes, eredményes hittanoktatás biztosítása  

• Nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövőjét meghatározó közös problémákra, az 

egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: 

o az egyén és az állam felelősségét; 

o az egyén és a társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában, 

o környezetünket, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető 

veszélyek csökkentésének fontosságát. 

 

2.1.2 Pedagógiai célok 
 
Keresztyén szellemiség, ezen belül református arculat megteremtése, gyermekközpontú 

iskola a kor szellemének megfelelő gyakorlatias életre neveléssel! 

Olyan magyar reformátusokat kívánunk nevelni, akik a magyar kultúrát megbecsülik, azt 

tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják. Akik ismerik az itt élők és a 

határainkon túli magyarok múltját, jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, 

szeretik hazájukat, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. 

Öntudatos magyar reformátusokat kívánunk nevelni, akik tudják, hogy Kiben és miért 

hisznek, akik törekednek a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, 

tapasztalatok megszerzésére. 

A nem református vallású diákjainkat öntudatos magyar keresztyénekké kívánjuk nevelni, 

lehetővé téve számukra saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését, de elvárjuk a 

református értékek ismeretét és tiszteletét. 

 

2.1.3 Pedagógiai feladatok 
 
Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését 

alapfeladatnak tekintjük , nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük. 

 

Az iskolában a mindenoldalú nevelést igyekszünk megvalósítani, tehát a tanulók erkölcsi, 

lelki, esztétikai, akarati, jellem, értelmi, technikai, testi nevelését.  

A Kálvin Téri Református Általános Iskola értékrendjéből, nevelési elveiből, céljaiból a 

következő feladatok fakadnak:  
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 Imádsággal, igényes nevelői munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, 

 a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai 

 eredményeknek, eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezettel kiépített 

 gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet kell megtennünk, 

 hogy növendékeink felmutathassák azokat a képességeket, amelyeket csak ő maga 

 kapott a Teremtőjétől.  

 A református értelmiség kiművelése a feladatunk az ismeretek átadása, készségek 

 kialakítása és fejlesztése, a képességek fejlesztése, a tehetséggondozás, az önálló 

 kreatív gondolkodásra való nevelés által. 

 

Az egyházi oktatás hangsúlyos feladatai 

o A magyar református iskolák évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és 

o pedagógiai kultúrájára épülő, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében 

történő nevelés. 

o Korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítése, a továbbtanulásra 

való felkészítés. 

o A tanulók szellemi és fizikai képességeinek kibontakoztatása, munkás, alkotó, 

szolgáló életre nevelés, amelynek során a tanulók művelt, jellemes keresztyén 

emberekké, az egyetemes értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzetünk 

hűséges, áldozatkész polgáraivá válnak. 

o Olyan keresztyén közösség teremtése, amely a fiatalok hitben való 

megerősödéséhez, 

o nemzeti hovatartozásuk vállalásához lelki-erkölcsi példát támaszt és keretet ad. 

Igen fontos, különösen napjainkban, tudatosítani tanítványainkban, hogy az ember része a 

természetnek, abból kiszakadva saját, de a természeti környezet épségét, életét is 

veszélyezteti. Ezért tanítványainkat a természet szeretetére neveljük. Fontos feladata 

tanárainknak megismerniük a református, protestáns iskolakultúra történetét, hagyományait, 

nevelési alapelveit, ezáltal is elősegítve a református nevelés több évszázados kontinuitását 

fenntartani. Ugyanilyen fontos nevelési szempontból a diákokat is megismertetni a református 

iskoláztatás hagyományaival. Mindez elengedhetetlenül fontos iskolánk szellemiségének, 

profiljának kialakításában és megszilárdításában.  



Kálvin Téri Református Általános Iskola 
„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” 1Pt 2,5a 

 

10 

Feladatunk a nem kiemelkedő képességű illetve teljesítményű, de egyházunkhoz ragaszkodó 

vagy legalábbis a református értékek szerint nevelkedni akaró tanulók képzése, 

felzárkóztatása, korrepetálása, differenciált oktatása, egyéni fejlesztése.  

 

2.1.4 Pedagógiai eszközök 
 
A nevelési eszköz az a módszer, amellyel, mint tevékenységformával a nevelési folyamat 

megvalósul. 

Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat. 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink: 

o minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; 

o bírálat, önbírálat; 

o beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás; 

o előadás, vita, beszámoló. 

Ösztönző módszerek: 

o helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 

o gyakorlás, követelés; 

o ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás; 

o játékos módszerek; 

A pozitív magatartásra ható módszereink: 

o helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás; 

o osztályozás; 

o felszólítás; kényszerítés 

o követelés. 

A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek: 

o felügyelet; 

o ellenőrzés; 

o figyelmeztetés; 

o intés, elmarasztalás, tiltás; 

o büntetés. 

Az iskolai nevelés legfontosabb eszköze a pedagógus személyisége. Mellette mind a módszer, 

mind a többi lehetséges eszköz csak másodlagos, hiszen a módszerek és az eszközök 

hatékony használata a pedagógus személyiségétől és szakmai felkészültségétől függ.  
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2.1.5 Rendszeresen visszatérő hagyományaink, programjaink  
 

Tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyeket tartunk a templomban 

Fogadalomtétel a gyülekezet közösségében (Tanulók és tanárok)  

Ünnepek: a nemzeti ünnepeket iskolai keretek között tartjuk az intézmény épületében. Az 

egyházi ünnepeket a templomban, istentisztelet keretében tartjuk meg, amelyen a gyülekezet 

tagjai is részt vesznek. 

A Reformáció ünnepén istentisztelet  

Adventi gyertyagyújtás a négy vasárnapon, ünnepi műsor 

Karácsonyi hangverseny, melyen fellépnek a hangszeren tanuló gyermekek, az iskolai 

énekkar, a gyülekezeti kórus, a nevelőtestület kórusa. 

„Iskolahívogató” a leendő elsőosztályos gyermekeknek és szüleinek a beiskolázás előtt. 

Tájékoztatást adunk az iskolánkról, a lehetőségeinkről, a kínálatunkról. A gyermekeket 

játékosan csalogatjuk az iskola világába. 

„ Iskolanyitogató” tanévkezdő csendes nap, felkészülés az évnyitásra  

Jótékonysági est: Hagyományteremtő módon, május első hétvégéjén kerül megszervezésre. 

Minden tanévben ekkor tartjuk meg az összejövetelt.  

Anyák Napja alkalmából édesanyák köszöntése osztálykeretben. Vasárnap a templomban 

ünnepi istentiszteleten hálaadással, külön műsorral kedveskednek tanulóink az édesanyáknak, 

nagymamáknak. 

Családi vasárnap- Az iskola tanárai, tanulói, a gyülekezettel egy közösségben, istentiszteleten 

együtt adnak hálát a Mennyei Atyának, az Ige üzenete által feltöltekezve, megerősödve végzi 

mindenki a feladatát tovább. 

Kálvin Téri Napok az iskolában, szervezett programokkal: bibliai történetmondó házi verseny, 

egyházi énekverseny, rajzkiállítás előre meghirdetett pályázat eredményes munkáiból. 

Tanévzáró SULI-BULI: néptánc csoportok bemutatkozása, játékos sportversenyek, 

kézműveskedés 

Egyéb iskolai szervezések, rendezvények - ügyességi sportvetélkedő, iskolai kirándulás, házi 

tanulmányi versenyek, más iskola által rendezett versenyek, vetélkedők, megemlékezések, 

színházlátogatás. 

Kiemelten támogatjuk a tanulói önkormányzat (Diákpresbitérium) működését.  

Végzős tanulóink hálaadó estje 

Ballagás 
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Az iskola dolgozói közös kiránduláson, szakmai napon vesznek részt, az összetartozás 

erősítésére. 

 

Műsoros rendezvényeket tartunk még az alábbi alkalmakkor:  

Farsang, alsós osztályok Mikulása, adventi készülődés, karácsonyi műsorok, osztály – 

klubdélutánok. 

 

2.1.6 Igei alkalmaink  
 

Tanévnyitó és tanévzáró istentisztelet. Ballagási istentisztelet.   

Tanévkezdő és egyházi ünnepeink előtti „Csendes nap”.  

Családi vasárnap – minden hónapban egy vasárnap, melyet a tanév munkatervében 

határozunk meg. 

 

Hétfőn reggel minden tanuló számára kötelező hét kezdő áhítat a templomban.  

 

Reggelenként, az első tanítási óra megkezdése előtt az alsó tagozatos osztályokban 

imádkozás. A felső tagozatos osztályokban az iskolai bibliaolvasó kalauz szerinti igehely 

felolvasása és imádkozás. A kijelölt Igét a hetes olvassa föl, az osztály közösen imádkozik. 

 

Természetesnek tekintjük és elvárjuk, hogy tanulóink minden más istentiszteleti alkalmon – 

saját gyülekezetük alkalmain - részt vegyenek, pedagógusaink részéről különösképpen is. 

 

A nevelőtestületnek havonta egy bibliaórát tartunk, lelkipásztorunk, vallástanárunk 

irányításával. Ennek helye az iskola tanári szobája.  
 

Havonta egy alkalommal évfolyam szintű szülői bibliaórát tartunk, melyet beszélgetés követ a 

keresztyén nevelés témakörében. 

 

 

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 



Kálvin Téri Református Általános Iskola 
„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” 1Pt 2,5a 

 

13 

2.2.1 A személyiségfejlesztés alapelvei  
 

Minden ember egyedi. Nevelési céljaink tehát nem mindenkinél, és nem azonos szinten 

érhetők el. A személyiség folytonos kapcsolatban, kölcsönhatásban van a környezetével.  

A személyiség az élet utolsó pillanatáig fejlődőképes, de a fejleszthetőség mértéke más és 

más. Ezért egyetlen tanulóról sem mondhatunk le, és nem fejleszthetjük fejlődésének 

optimumán túl.  

 

A személyiségfejlesztés alapkérdése, hogy a gyermekekkel elfogadtassuk az eszményeket, 

értékes példákat, magatartásformákat és az azokhoz való alkalmazkodást. De segíteni kell 

kialakítani a saját egyéniségüket is. 

Célunk istenszerető, hit szerint élő személyiség formálása, aki nyitott a világra, elfogadja 

annak szabályait, képes megélni a társadalomban normális emberi viszonyok között, tudását 

tudja alkalmazni. 

 

A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, 

elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás szolgálják, hogy tanulóink 

� különböző szintű adottságaikkal; 

� eltérő mértékű fejlődésükkel; 

� iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal; 

� eltérő érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel; 

� szervezett ismeretközvetítéssel spontán tapasztalataik által minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

 

2.2.2 Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai 
feladataink 

 

A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladataink: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása tanulóink körében. (szociális kompetenciák) 

 

A tanulás tanítása 

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, felkészülés az egész 
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életen át tartó tanulásra.  Különböző információforrások felhasználása. (hatékony, önálló 

tanulás kompetenciájának fejlesztése) 

 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanulókat körülvevő környezet jelenségeire, a közösségre és önmagukra irányuló helyes, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. Az önismeret kialakításával a 

kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség formálása. (énkép, önismeret 

fejlesztése) 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az együttműködési készség kialakítása az 

önismeret fejlesztésével. (szociális kompetencia) A kulturált magatartás és kommunikáció 

elsajátítása. (anyanyelvi kommunikáció) 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás 

kialakítása. Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. (esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőképesség 

A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. Értékmegőrző és 

fejlesztő, környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges természet kialakításáért és 

megtartásáért tevékenykedő tudatos és felelős személyiség kialakítása. (természettudományos 

kompetencia) 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Feladatunk a családokkal együttműködve a betegségek megelőzésére, testi higiénére, 

veszélyes körülmények felismerésére, szabályok betartására ráirányítani tanulóink figyelmét. 

 

Továbbá fontos feladat a testmozgás képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti vágy 

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

egészségvédelem fontosságának tudatosítása. 

 

Nélkülözhetetlen feladatunk az alázatra nevelés annak érdekében, hogy tanítványaink a 

sikereikért, eredményeikért tudjanak hálát adni, a kudarcot pedig alázattal és méltósággal 

eltűrni. Szükség van olyan helyzeteket teremteni a tanórákon és a tanórán kívüli 
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foglalkozásokon, közösségi alkalmakon, amikor lehetőségük van a tanulóknak 

konfliktushelyzeteket, problémákat hatékonyan és krisztusi szellemben megoldani, illetve a 

versengés helyett versenyhelyzeteket teremteni számukra. Fontos, hogy gyakorolhassák a 

kommunikációt, mint a problémamegoldás kulcstényezőjét. 

 

A tanulók nemzeti öntudatának formálása, hazafias nevelés 

A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti hagyományok ápolása, 

megbecsülése; a hazaszeretet érzésének felébresztése. (szociális és állampolgári kompetencia) 

 

A tanulók állampolgári nevelése 

Az alapvető emberi, állampolgári és Európai Uniós jogok és kötelességek megismertetése. 

Problémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Közügyekben 

való részvétel. (állampolgári kompetencia) 

 

Pályaorientáció 

A munka fontosságának tudatosítása. A munkavégzés, mint az ember egész személyiségét 

fejlesztő folyamat iránti tudatos törekvés, igény kialakítása. (kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia) 

 

Családi életre nevelés 

Harmonikus családi minták. Családi közösségek megbecsülése. Felkészítés a családi életre. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység kialakítása. 

Segítő magatartás fejlesztése. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Hasznosítható ismeretek átadása a gazdasági folyamatokról. Pénzügyi alapismeretek, 

szabályok, fogyasztóvédelmi jogok megismertetése. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A média működésével való ismerkedés. A nyilvános és bizalmas érintkezés különbsége. 

Kritikai érzék fejlesztése.  
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Az eredményes munka feltétele, hogy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi 

vonásokkal és ez által, alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatok 

elvégzésére, valamint tudatosan adjon példát szakmai felkészültségből, korrektségből, 

emberségből, hitéletből.  

 

2.3 Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

„Egészségedre mindazon által gondot viselj, 
  mert anélkül dolgodban el nem járhatsz.” 
                                        (Apáczai Csere János)  

 

2.3.1 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések, feladatok 
 

Legfontosabb célkitűzéseink: 

• Alakítsuk ki tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt.  

• Tanulóink ismerjék meg - életkoruknak megfelelően - saját egészségi állapotukat.  

• Ismerjék meg az egészséget károsító tényezőket és azok veszélyeit.  

• Legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket. 

• Alakítsunk ki igényt az egészséges és tiszta környezet iránt. 

• Egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása 

 

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: 

Természettudományos kompetencia 

 Az ember és a rajta kívüli természet között lejátszódó kapcsolatok megértése,

 előrejelzése,  

 A saját egészséges életvitel meghatározó szerepének megértése 

 Testi, lelki egészség egészségünk védelme, ennek szerepe a társadalomban 

 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladataink: 

� Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének. 

� Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket. 

� Mutassunk be sokoldalú egészségvédő lehetőségeket, nyújtsunk az egészség 

megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismereteket. 
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� Tudatosítsuk, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ajánljunk ezek 

megóvására magatartási alternatívákat, gyakorlással, segítséggel és példamutatással. 

Alakítsunk ki egészségvédelmi szokásrendszert, helyes szokások folyamatos 

gyakoroltatásával és ellenőrzésével. 

� Ösztönözzük tanulóinkat – közös véleményformálással, tanácsadással – az 

egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. (anyanyelvi kommunikáció) 

� Nyújtsunk segítséget az egészségvédő öntevékenységben és az egészséges életmód 

kialakításában. 

� Az egész napos iskolai oktatás során biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a napirendbe 

beillesztve tudatosan tervezett, fejlesztő mozgással és játékkal levegőn tölthessék 

szabadidejük nagy részét. (Legalább napi két óra.) Mindezek figyelembevételével 

alakítsuk helyesen a napi és heti rendet. 

 

Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai: 

� Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása. (Napi ötszöri étkezés) 

� A kulturált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses terítés 

iránti igény felkeltése. 

� Iskolánk tanulóink számára háromszori étkezést biztosít lehetőségként. 

� Az étrend összeállításánál figyelembe kell venni a gyermekélelmezési normákat. Erre 

ösztönözzük az ebédbeszállítót is. 

� El kell érnünk, hogy tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék 

előtérbe az egészséges élelmiszereket. 

 

Személyi higiéné kialakításának feladatai: 

� Helyes tisztálkodási és fogápolási igények kialakítása, technikák elsajátítása. 

� Az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködési szokások kialakítása.  

� Gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozása módjainak 

tanulása, ismerete, betartása. 

� Káros élvezeti szerek veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek megismerése. 

� Rendszeres fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén kezelések igénybevétele. 

� Egészségügyi szolgáltatások rendszeres biztosítása, szükség szerint igénybevétele. 

(Iskolaorvos, védőnő, fogorvos) 
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Mentálhigiéné feladatai: 

� Biztonságos, nyugodt, bizalommal teli, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítása 

tanulóink, dolgozóink számára. 

� Ésszerűen tervezett oktató és nevelőmunka, mely biztosítja tanulóinknak az egyenletes 

terhelést. 

� A veszélyeztetett tanulók körének felmérése és folyamatos segítése. A lelkileg 

egészséges tanulók mentális épségének megőrzése. 

� Személyre szabott beavatkozási lehetőségek alkalmazása, kiegészítése különböző 

terápiák javaslatával. 

� Lehetőségek biztosítása, és személyes példamutatás a szabadidő helyes, egészséges 

eltöltésére. 

 

Családi életre nevelés feladatai: 

� Tegyük képessé tanulóinkat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok 

kialakítására és fenntartására. Tudatosítsuk, hogy a család életünk alapvető, 

legfontosabb közössége. Törekedjünk a kívánatos családmodell iránti igény 

felkeltésére és kialakítására. 

� A családi életre nevelés fontos területe a szexuális nevelés. 

� Feladatunk, hogy megismerjék és megérthessék testük működését, a nemiségnek, az 

emberi életben betöltött szerepét. 

� Tájékoztatnunk kell a gyerekeket a nemi úton terjedő betegségekről, ezek 

következményeiről, és megelőzési lehetőségeiről. Ismereteket kell nyújtanunk a 

fogamzásgátló módszerekről, a tudatos családtervezésről. 

 

Az iskolai egészségfejlesztési feladataink ellátásában segítőink: 

• Iskolaorvos 

Rendszerességgel végzi a gyermekek egészségügyi szűrését és kötelező oltását. A 

szűrővizsgálatok alapján szakorvosi beutalóval látja el a gyerekeket. Folyamatosan 

kapcsolatot tart az iskola vezetőségével, jelzi az egészségügyi problémákat. 

• Védőnő 

Heti rendszerességgel segíti az iskolaorvos munkáját, vezeti a dokumentációt, szűréseket 

végez, kezeli a tanulók egészségügyi törzskönyvét, amelyet a gyermek iskolából való 

távozása után a következő iskolába továbbít. 
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Előadásokat tart az iskola vezetőségével egyeztetett témákban (Egészségügyi felvilágosítások,  

sebellátás stb.) 

 

• Fogorvos 

Évente egy alkalommal végez szűrést osztályonként, előre egyeztetett időpontban. Ha 

szükséges visszarendeli a gyerekeket kezelésre, vagy fogszabályozásra.  

• Családsegítő szolgálat vezetője 

A rászoruló családok segítséget kaphatnak. Kapcsolattartó a gyermekvédelmi felelős 

osztályfőnök. 

• Gyermekvédelmi felelősök 

A gyermekvédelmi feladatokat osztályfőnök pedagógusaink látják el. Ők ismerik leginkább a 

hátrányos és problémákkal küzdő családokat. 

• Család 

Arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve neveljük, 

fejlesszük a gyermekeket. A szülőket partnernek tekintjük a nevelésben, hiszen munkánk nem 

lehet eredményes a családi megerősítés nélkül. Iskolánk nevelői nyitottak a szülőkkel való 

együttműködésre. 

 

Tevékenységi területek: 

Tanórákon: 

• Az életjelenségek megismerése 

• Az emberi test részei (testrészek, csontváz, izomzat, mérhető tulajdonságai, változásai, 

testünk működésének megfigyelése.) 

• Érzékszerveink (felismerésük, védelmük, tisztántartásuk) 

• Egészséges életmód (helyes napirend, táplálkozás, rendszeres mozgás, tisztálkodás, 

fogápolás) 

• Táplálkozás, fejlődés (táplálékcsoportok, helyes napi étrend, étkezési kultúra, a 

táplálék útja, a táplálkozás hatása fejlődésünkre, életjelenségeinkre) 

• Az egészség megóvása (a betegségek megelőzése, a betegségek és leggyakoribb 

tüneteik, leggyakoribb fertőző betegségek).  

• A légzés (légúti megbetegedések, környezeti ártalmak és a légzés kapcsolata) 

 

Szabadidőben a mozgás és levegőzés biztosítása: 
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• Tanulóink napjuk nagy részét az iskolában töltik, ezért gondoskodnunk kell arról, 

hogy a napi tanulás mellett módjuk nyíljék pihenésre, játékra, kikapcsolódásra. Arra 

törekszünk, hogy a szabadidős foglalkozások lehetőséget adjanak arra, hogy a 

gyerekek minél több fajta foglalatosságot próbáljanak ki, melyek fejlesztik 

képességeiket, kreativitásukat, mozgáskultúrájukat. 

• Lehetőség szerint legalább napi két órát töltsenek a gyerekek a szabad levegőn való 

mozgással, játékkal. 

 

Iskolánk szabadidős tevékenységei, amelyek az egészségnevelést szolgálják: 

• Szervezett játékos sportfoglalkozások 

• Játékos foglalkozások naponta az udvaron szünetekben 

• Osztálykirándulások 

• Egészségnapok szervezése 

• Témanapok – természeti ünnepekről való megemlékezés 

• Folyamatos papírgyűjtési verseny 

• Sportversenyek 

• Az iskola kertjében virágültetés tavasszal, gondozásuk folyamatosan 

• Szelektív hulladékgyűjtési és újrahasznosítási program (elem, műanyagflakon) 

• Az iskola folyamatos természetbaráttá, ízlésessé, otthonossá tétele 

• Hétvégi kirándulások, túrák szervezése 

• Téli gondoskodás énekesmadarainkról 

• Nyári napközis tábor, bibliaismereti tábor 

• Úszás  

 

Kapcsolat a szülőkkel 

Törekszünk arra, hogy a szülők minél jobban megismerhessék egészségnevelési 

alapelveinket. Ehhez szükség van a folyamatos kapcsolattartásra. 

• szülői értekezletek 

• személyes beszélgetések 

• szülők bevonása programjainkba 

 

Az egészségnevelés prevenciós programjai: 
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• A felső tagozatos osztályfőnöki órákon az osztályfőnökök folyamatosan foglalkoznak 

az egészséges életmód kérdéseivel (Lásd. ajánlás az osztályfőnöki órákhoz) 

• Előadókat hívunk a következő témakörökben: 

� Káros szenvedélyek, drogok  

� Tűzvédelem 

� Közlekedésbiztonság 

� Családi életre nevelés 

 

Könnyített és gyógytestnevelés ellátása 

A könnyített és gyógytestnevelési foglalkozásokra besorolás, szakorvosi vélemény 

alapján történik. A foglalkozások megszervezése az igazgató feladata az Egységes 

Református Pedagógiai Szakszolgálattal történő megállapodás alapján. 

 

Az egészségfejlesztés fontos része a mindennapos testnevelés megvalósítása, amelyről 

külön fejezet szól. 

 

2.3.2 Egészségnevelési program - Ajánlás az osztályfőnöki tanmenetekhez 
 

5. évfolyam 

Egészséges élet 

Gondolatébresztő, útmutató kérdések 

Egészség és egészségvédelem 

–         Miért fontos az egészség és az egészségvédelem? 

–        Mi a különbség az alábbi fogalmak között: torna – testnevelés – testi nevelés – 

egészségnevelés? 

–         Hogyan szolgálja az egészségvédelmet az iskolaorvos és a háziorvos? 

–         Milyen kötelező egészségügyi ellátásban részesültetek már? 

A beteg ember 

–         Mi a betegség 

–         Mikor forduljunk orvoshoz? 

–         Mi a teendő betegség esetén? 

–         Milyen betegségeket tudtok felismerni? 

–         Miért nem szabad eltitkolni, ha valami bajunk van? 
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–         Milyen gyermekbetegségeken estetek át? 

Testkultúra 

–         Mit jelent a testkultúra szó 

–         Mi a testi higiénia alapja? 

–         Milyen tisztálkodó szereket ismertek? 

–         Milyen felszerelések kellenek egy fürdőszobába 

Napirend – pihenés – alvás 

–         Mi a napirend? 

–         Milyen tényezők határozzák meg a napirendeteket? 

–         Miért van szükségünk pihenésre? 

–         Mi az alvás szerepe az emberi életben? 

A táplálkozás 

–         Mit nevezünk táplálkozásnak? 

–         Mi a táplálkozás célja? 

–         Melyek a legfontosabb tápanyagaink? 

–         Miért szeretik az emberek a túlzott evést-ivást? 

–         Mikor és hányszor együnk naponta? 

Káros szenvedélyek 

–         Milyen káros szenvedélyeket ismertek? 

–         Miért kell tartózkodni a káros szenvedélyektől? 

–         Milyen egészségkárosító hatásuk vannak a káros szenvedélyeknek? 

–         Hogyan lehet elkerülni a káros szenvedélyeket? 

Fertőző betegségek 

–         Mit nevezünk fertőzésnek 

–         Hogyan előzhetjük meg a fertőzéseket? 

–         Milyen fertőző betegségeket ismersz?  

 

6. évfolyam 

Egészséges élet 

Gondolatébresztő, útmutató kérdések 

Egészség és egészségvédelem 

–         Mire terjed ki az egészségnevelés? 

–         Mit jelent a közmondássá lett megállapítás: „Ép testben ép lélek” 
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A beteg ember 

–         Minek kell lennie a házi patikában? 

–         Mikor forduljunk orvoshoz? 

Testkultúra 

–         Mit értünk testfejlesztésen? 

–         Miért nem szabad az izomfejlesztést túlzásba vinni? 

–         Melyek a testedzés legegyszerűbb formái? 

Napirend – pihenés – alvás 

–         Mikor helyes a napirendünk? 

–         A testi vagy a szellemi fáradtságot lehet hamarabb kipihenni? 

–         Mit jelent az aktív pihenés? 

–         Mitől függ az alvás mélysége és ideje? 

A táplálkozás 

–         Miért van a szervezetnek tápanyagokra szüksége? 

–         Milyen tényezők határozzák meg a táplálékbevitel mennyiségét? 

–         Mi a tartós éhezés következménye? 

–         Fontos-e, hogy milyen módon, milyen körülmények között eszünk? 

–         Mikor eszik nálatok együtt a család? 

Káros szenvedélyek - dohányzás 

–         Miért dohányoznak az emberek? 

–         Melyek a dohányzás ártalmai? 

–         Mit tehetünk a dohányzás visszaszorítása érdekében? 

–         Kik érdekeltek a dohányzás elterjesztésében? 

–         Milyen dohányzással kapcsolatos törvényeink vannak? 

 

Fertőző betegségek 

–         Milyen fertőző betegségeket ismerünk? 

–         Mik okozhatnak járványt? 

–         Hogyan előzhetők meg a fertőzések?  

 

7. évfolyam 

Egészséges élet 

Gondolatébresztő, útmutató kérdések 
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Egészség és egészségvédelem 

–         Mit jelent a prevenció? 

–         Hogyan tudjuk megőrizni egészségünket, s megelőzni a betegségeket? 

–         Kinek a feladata az egészségvédelem? 

A beteg ember 

–         Miért kell orvoshoz fordulni a bajunkkal? 

–         Milyen betegségeket ismertek? 

–         Hogyan lehet megkülönböztetni a betegségeket? 

Testkultúra 

–         Milyen szerepet játszik a víz a testkultúrában? 

–         Hányféle formában használjuk fel a vizet a testkultúrában? 

–         Melyek a napozás alapvető szabályai? 

Napirend – pihenés – alvás 

–         Mikor jó a napirendünk? 

–         Mi jelent számodra pihenést? 

–         Mennyi lehet a napi alvásszükséglet? 

A táplálkozás 

–         Mikor beszélünk öncélú táplálkozásról? 

–         Mi a tartós éhezés következménye? 

–         Beszélhetünk-e ma éhező tömegekről? 

–         Mi a különbség az éhezés és a böjt között? 

–         Melyek a társas étkezés szabályai? 

Káros szenvedélyek - alkohol 

–         Hol, mikor isznak szeszes italokat az emberek? 

–         Miért nem szabad a gyermekeknek szeszesitalt fogyasztaniuk? 

–         Mit jelent a kulturált alkoholfogyasztás? 

–         Milyen veszélyeket jelent önmagára, a munkában, a közlekedésben az ittas ember? 

Fertőző betegségek 

–         Milyen betegségeket okozhatnak a vírusok, baktériumok, gombák, férgek? 

–         Milyen feladatot lát el az ÁNTSZ? 

–         Hol van a közelünkben járványkórház? 

 

8. évfolyam 
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Egészséges élet 

Gondolatébresztő, útmutató kérdések 

Egészség és egészségvédelem 

–         Mit jelent a mentálhigiéné szó? 

–         Mit jelent a prevenció? 

–         Milyen magyar és nemzetközi szervezetek foglalkoznak az egészségvédelemmel? 

–         Milyen szerepet tölt be a Vöröskereszt az egészségnevelésben? 

A beteg ember 

–         Hogyan szoktuk megkülönböztetni a betegségeket? 

–         Mi a különbség az akut és a krónikus betegség között? 

–         Milyen szerepet játszik az egészségrombolásban az emberek tudatlansága? 

–         El tudjuk-e kerülni a környezeti ártalmakat? 

Testkultúra 

–         Melyek az alapvető testápoló szerek? 

–         Mit kell tudnunk a hajápolásról? 

–         Mire jó a fitnesz? 

–         Mi határozza meg az öltözködésünket? 

Napirend – pihenés – alvás 

–         Képesek vagyunk-e befolyásolni napirendünket? 

–         Mi a következménye annak, hogy nem törődünk pihenésünkkel? 

–         Melyek a nyugodt alvás feltételei? 

A táplálkozás 

–         Mi jellemző a magyar népesség táplálkozási kultúrájára? 

–         Mikor beszélünk alultápláltságról? 

–         Miért veszélyes a „soványság kultusza”? 

–         Miért fontos a családban a rendszeres sütés-főzés? 

 

Káros szenvedélyek - drog 

–         Mit nevezünk kábítószernek? 

–         Melyek a legközismertebb kábítószerek? 

–         Miért veszélyes a kábítószer? 

–         Hogyan fonódik össze a drogélvezet és az erkölcsi züllés? 

–         Hogyan lehet felismerni azt, aki kábítószerezik? 
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–         Mitől foszt meg a kábítószer? 

–         Hogyan lehet a narkózást megelőzni? 

Fertőző betegségek 

–         Melyek a nemi betegségek? 

–         Miben különbözik az AIDS a nemi betegségektől? 

–         Miért veszélyes az AIDS? 

–         Hogyan terjednek ezek e betegségek? 

–         Milyen megelőzési módjaik vannak? 

 

2.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 
együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

2.4.1 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok,  
hogy szeretettel vagytok egymás iránt." /Jn. 13, 35/  

 

Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a 

közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. 

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

kialakítja, megteremti. 

 

A közösségi nevelés területei: 

A gyerekek szempontjából meghatározó a család, az óvoda és az iskola, mert az alapvető 

viselkedési formákat itt sajátítják el. Az 1. osztályba lépve a kisgyermek számára új 

közösségek jönnek létre, ezért a legfontosabb az, hogy segítsük a beilleszkedést, s kialakítsuk 

azokat a normákat, szociális készségeket, amelyek ezt lehetővé teszik. A nevelőknek oda kell 

figyelni, hogy ne legyenek a közösségből kitaszított, magányos tanulók egy-egy osztályban, 

meg kell akadályozni a fizikális és verbális agresszió kialakulását. A beilleszkedést segíthetik 

a közösségalakító, csoportfejlesztő gyakorlatsorozatok, beszélgetések. Ebben segítséget 

nyújthatnak a hittan sajátos módszerei és eszközei. 
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A további évfolyamokon is célunk a már kialakult közösségek erősítése. Iskolán kívüli 

közösségek –gyülekezet, baráti kör, sportegyesület és egyéb közösségek hatásai később 

kezdenek előtérbe kerülni.  

A társadalom egészének hatása elsősorban a médián keresztül közvetítődik. A média hatása 

különösen erős a gyerekekre. Ezt az iskolának figyelembe kell venni, és megfelelően 

értelmeznie. (digitális kompetencia) 

 

Az iskolában folyó közösségfejlesztés színterei: 

Erre minden tanítási órán nyílik lehetőség, de az osztályfőnöki és a hittan órák kiemelt 

szerepet kapnak ebben. A tanórán kívüli, egyéb szervezett iskolai foglalkozások, szakkörök, 

sportkörök, kirándulások, közösségi programok szintén alkalmat adnak erre. Fontos szerepet 

töltenek be a közösségfejlesztésben az iskolai hagyományok: ünnepélyek, megemlékezések, 

illetve a hitoktatók által szervezett programok: reggeli áhítat, csendes napok, családi 

vasárnapok, gyermek istentiszteletek, nyári bibliaismereti táborok, stb. 

 

• A tanulók közössége: Diákönkormányzat/Diákpresbitérium 

• Az iskola egyes alapdokumentumai a Diákönkormányzattal való véleményezési 

folyamaton keresztül lépnek életbe, illetve ezeken keresztül változtathatók meg. 

• A házirend elkészítésében és minden, a diákokat érintő kérdésben véleményt 

nyilváníthatnak. A felvállalt feladatok elvégzéséért felelősséggel tartoznak. 

• A Diákönkormányzat önálló működési szabályzattal rendelkezik, aktívan részt vesz az 

egész iskolát érintő közös programok szervezésében.  

• A diákközgyűléseken feltett kérdéseivel, előforduló problémák felvetésével és a 

diákok kéréseinek továbbításával segíti az iskola vezetésének munkáját. A 

diákönkormányzat működése gyakorlóterepe a közügyekben való hatékony 

együttműködésnek, így az állampolgári kompetenciák fejlesztésének. 

Iskolai Diákönkormányzatunk dönt: 

• saját működéséről; 

• hatáskörei gyakorlásáról; 

• egy tanítás nélküli munkanap programjáról; 

• tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről; 

• a tájékoztatási rendszer szerkesztőségének, tanulói vezetőjének és munkatársainak 

megbízásáról. 
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2.4.2 Az iskolában folyó közösségfejlesztés pedagógiai feladatai: 
 

• Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gondolkodásmód létezik: az 

individuális és a kollektív gondolkodásmód. Az iskola egyik fontos feladata, hogy a 

család mellett az iskolai színtéren is megtanulják a gyerekek a kollektív 

gondolkodásmódot. 

• A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek: 

• Szociális és állampolgári kompetenciák 

Közjó iránti elkötelezettség, konfliktuskezelés, együttműködő magatartás 

Környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért felelősségvállalás, 

• Anyanyelvi kommunikáció 

Saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi kifejezőkészség. 

Ennek érdekében az iskola feladatai: 

Neveljen: 

• felelősségvállalásra 

• saját képességek maximális kifejlesztésére 

• játékszabályok betartására 

• önfegyelemre 

• becsületességre 

• mások győzelmének elfogadására 

• mások személyének és tulajdonának tiszteletben tartására 

• helyes értékítélet, önértékelés képességének kialakítására  

• közvetlen környezetünk (iskola) megóvására 

• környezettudatos szellemben szervezze a mindennapi életét, kirándulásokat, erdei 

iskolákat 

• harmonikus kapcsolatra a társadalmi és természeti környezettel 

• hon-, és népismeretre 

• hazaszeretetre 

Alakítsa ki: 
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• a másság elfogadását (vallás, életmód, különböző kultúrák, fogyatékosság) (szociális 

kompetencia) 

• az empátiás kapcsolatteremtés képességét 

• a türelem és megértés képességét 

• saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciáját 

• önálló véleményformálás képességét (anyanyelvi kommunikáció) 

• érvek kifejtésének, megvédésének, értelmezésének képességét (kommunikációs 

képesség) 

• az új információs környezetben való eligazodás képességét.(digitális kompetencia) 

Mutassa meg: 

• hogy sokféle vélemény létezik: véleményét mindenkinek jogában áll képviselni, 

megvédeni. 

A tananyag elsajátíttatásakor minden pedagógus: 

• segítse a tanulók kezdeményezéseit, 

• segítse a közvetlen tapasztalatszerzést, 

• biztosítson elég lehetőséget és teret a közösségi cselekvések kialakításához 

• adjon mintát bátorító, vonzó jövőképhez 

• adjon átfogó képet a munka világáról 

• változatos munkaformák alkalmazásával erősítse az együvé tartozás és az 

egymásért való felelősség érzését (kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia) 

 

2.4.3 Az iskolánkban folyó közösségfejlesztés eszközei, formái 
 

� Osztálykirándulások 

� Osztályfőnöki órák (konfliktusok kezelése) 

� Kálvin Téri Napok 

� Alapítványi Bál 

� Művészeti és kulturális megemlékezések 

� Ünnepélyek, megemlékezések 

� Csendes napok 

� Családi vasárnap 

� Farsang 
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� Mikulás 

� Karácsony 

� Iskolaújság  

� Ünnepélyes tanévnyitó (leendő elsősök méltó fogadása) 

� Ünnepélyes tanévzáró és ballagás (búcsú a nyolcadikos diákoktól) 

� Kézműves foglalkozások: Szüretkor, Karácsonykor és Húsvétkor 

� Bemutató órák a leendő elsősök szüleinek 

� Iskolanyitogató c. program az óvodásoknak 

� Házirend 

� Kapcsolat más iskolákkal 

� Osztályok közötti versenyek 

� Iskolák közötti versenyek 

� Kitüntetések jutalmak 

� Aktív szülői részvétel: Alapítvány, Szülői Szervezet 

 

2.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai. Az osztályfőnöki 
munka. Az osztályfőnök feladata 

 

2.5.1 A nevelőtestület minden tagjának feladata 
 

• legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk 

tanulóifjúságát, 

• a NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél és feladat 

rendszerének maradéktalan betartása és teljesítése, 

• szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, 

• református egyházunk, gyülekezetünk, a város, az iskolánk érdekeit szem előtt tartva 

tevékenykedni. 

A pedagógusok feladatainak részletes felsorolását személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

 

2.5.2 A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai  
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A pedagógusok általános működési feladatait (ügyeleti rend, ügyviteli feladatok, 

rendezvényszervezés, tanórán kívüli feladatok, stb.) az iskola színvonalas működéséhez 

szükséges mértékben olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi szakmai munka 

elsődlegessége és eredményessége mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális 

fejlődését és az iskola általános működési biztonságát is garantáljuk. 

Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola vezetője felelős 

ezért, hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a 

pedagógus munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan mértékben határozza meg az 

oktatási nevelési általános működtetési feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási 

létszámmal egységes arányban legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi 

megoldásának lehetőségét. 

Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, 

eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatok 

teljesítése. A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a rendeletek, 

utasítások és az iskola valamennyi vezetője kötelezheti, illetve utasíthatja. 

 

 

A pedagógusok alapvető feladatai közé tartozik továbbá: 

• a helyi tantervek végrehajtása: a tanítási órákra való felkészülés, azok eredményes 

megtartása, 

• a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
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• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• a pedagógiai etika írott és íratlan szabályainak betartása; 

• a feladatok vállalása önkéntesen, illetve az iskola vezetői által meghatározott feladatok  

• a problémák nyílt mindenkori megbeszélése - a megfelelő hangnemben tanulóval - 

szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt; 

• az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadása,  

• a szükséges intézkedések megtétele, ha a gyermek balesetet szenved, vagy ennek 

veszélye fennáll; 

• a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek 

megszervezése,  

• a védő- óvó előírásokat betartja és betartatja bombariadó esetén - gondoskodik az 

illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű kiürítéséről; 

• kulturált viselkedés, öltözködés - ünnepélyeken a közösség döntése által 

meghatározott módon. 

 

2.5.3 Az osztályfőnökök szerepköre, feladatai 
 

• Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. 

• Munkáját az iskola nevelési és oktatási programja, valamint az iskolai munkaterv 

alapján végzi. 

• Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási tervben rögzíti. 

• Felelős vezetője az osztály közösségének.  

• Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált 

fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó 

képességük fejlesztése.  

• Munkájában támaszkodik a diákpresbitérium vezetőségére, segíti és figyelemmel 

kíséri tevékenységüket. 

• Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, egyéb foglalkozásokat tartó 

nevelőkkel. 

• Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért. 
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• Látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait. Észrevételeit 

megbeszéli az érintett nevelővel. 

• Vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, és itt értékeli az osztálya helyzetét, 

neveltségi szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét. 

• Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a 

gyengébbek felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra. 

• A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család nevelő 

munkáját, együttműködik a szülőkkel. 

• A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát. 

• Családlátogatást a veszélyeztetett tanulóknál tanév elején ajánlott végezni. Utána csak 

akkor, ha az igazgató, a szaktanárok és ő maga szükségesnek tartja a tanulmányi 

munka, szülői- gondviselői munka elmulasztása, valamint magatartási problémák 

miatt. Új osztályában a tanév végéig ajánlott minden családot meglátogatni, a 

családlátogatás időpontját köteles a haladási naplóba jelezni. 

• Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart. 

• Havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző jegyeit. 

• Az ellenőrző könyvben tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről. Ellenőrzi, hogy a szülők ezeket az észrevételeit tudomásul vették-e. 

• Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja a törzslapokat, kitölti a 

bizonyítványokat. Felelős az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért. Haladási 

naplóba a bejegyzéseket ellenőrzi, az igazolásokat összeszedi, az osztályzatok számát 

figyelemmel kíséri. 

• A napló megfelelő rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések bejegyzéséről 

ill. bejegyeztetéséről. 

• A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási 

napon a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti. 

• Bombariadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján 

tevékenykedik. 

• Ellenőrzi a tanulók szakkörre, tanfolyamra, sportegyesületbe való jelentkezését, 

indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja. 

• Igazolt mulasztást engedélyezhet 3 napon belül.  

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• A szülői közösség vezetőjével és felelősökkel irányítja osztálya szülői közösségét. 
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2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 
 

2.6.1 Különleges bánásmódot igénylő tanulók 

2.6.1.1 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése - oktatása 

 

Intézményünk az alapító okirat szerint felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-

oktatását integrált formában, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 

alapján, a többi tanulóval együtt.  

Biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek ezen tanulók ellátásához szükségesek. 

Megszervezzük a tanórai differenciálásokon túl a szakvéleményben előírt vagy a közoktatási 

törvény szerint megállapított egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokat, hogy a hátrányok csökkentése minél hatékonyabb legyen. Fejlesztésük 

egyéni ütem szerint fejlesztési terv alapján történik, ha szükséges egyéni haladás 

biztosításával, melyet a szakértői vélemény tartalmazhat, de legkésőbb a negyedik évfolyam 

végéig tartóan. 

Szülő választása vagy a szakértői vélemény alapján magántanulóként is lehetőség van a 

tankötelezettség teljesítésére. Ez utóbbi esetben egyéni foglalkozás keretében történik a 

felkészítés, heti 10 óra áll rendelkezésre. Iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról történő 

felmentés esetén a nevelőtestület döntése értelmében, a tanév utolsó hetében, tanító, 

gyógypedagógus és igazgató jelenlétében kell számot adni tudásáról. 

2.6.1.2 A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő 
pedagógiai tevékenység  

 

Ahhoz, hogy nevelő-oktató munkánk eredményes legyen fontos, hogy a hozzánk érkező 

gyermekek minél hamarabb és minél jobban integrálódjanak az iskola közösségébe, vagyis 

elfogadják a szabályokat, normákat. Minden közoktatási intézménynek vannak írott és íratlan 

szabályai, amit mindenkinek (tanárnak és diáknak) egyaránt be kell tartani. 

A szokásrendszerek, a harmonikus személyiség, a pozitív énkép kialakulása a nyugodt és 

biztonságos családi hátteret feltételezi. Zaklatott világunkban azonban már ezekben a korai 

életszakaszokban sem biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei. Előfordul, hogy egy-egy 

tanuló az iskola normáitól eltérő módon viselkedik. 
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A beilleszkedési, tanulási és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos 

gondozás. 

Pedagógusaink igyekeznek megismerni a tanulási, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulóink személyiségét, családját. Nagy türelemmel, figyelemmel, 

törődéssel keresik a problémák okait. 

A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink: 

� Szükség esetén fejlesztő pedagógiai szolgáltatásaink keretén belül különféle 

vizsgálatokat és terápiás módszereket alkalmazunk.  

� Esetelemzésekkel alakítjuk az egységes szemléletet a hatékony nevelés érdekében a 

gyermeket tanító kollégák körében. 

� Differenciált bánásmódot biztosítunk, segítjük tanulóinkat önértékelési problémáik 

rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének 

fejlesztésében. 

� Részképesség-zavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol 

differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítjük 

továbbhaladásukat. (Fejlesztő pedagógusok) 

 

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek 

részére fejlesztő pedagógusaink a közösségi életbe való beilleszkedést elősegítő 

foglalkoztatásokat is tartanak, ezzel növelve a tanulási esélyegyenlőségüket a közösségben. 

Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő, 

személyre szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata.  

Hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzd, vagy 

fogyatékosságban szenved, a Nevelési Tanácsadó vizsgálata után, a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság döntése. A szakértői vélemény ismeretében van lehetőség arra, hogy 

a tanuló mentesítést kapjon egyes tantárgyak esetében az értékelés és minősítés alól. Valamint 

a szakértői vélemény alapján, a tanulóhoz igazított egyéni fejlesztési terv szerint, egyéni 

foglalkozáson történik a felzárkóztatás szakember segítségével. 

 

A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkózását segítő tevékenység 

A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erősítése, a fokozott személyesség a 

munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony fejlesztés! 
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A felzárkóztatás kiindulása mindig a tanulási nehézségek okainak feltárásával kezdődjön. 

Ez nem csak az osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógusok feladatköre, hanem mindnyájunk 

felelőssége. 

Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz 

mérjük a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. 

 

Felzárkóztatást elősegítő tevékenységünk: 

� tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára,  

� tanulóinkat önmagukhoz képest értékeljük, 

� felhívjuk a tanulási problémák okára a figyelmet, ha kell szakembert is bevonunk, 

� szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat,  

� a diagnózisnak megfelelő terápiás foglalkozásban részesítjük tanulóinkat – fejlesztő 

foglalkozások, tanulás-korrekció, korrepetálás, 

� tanulópárok kialakítása, 

� tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon, (tanulás tanítása, 

önálló hatékony tanulás kompetenciája) 

� rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, 

� egyéni tanulási motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással 

� közösség nevelő hatása (társak hatása sokszor erősebb, mint a pedagógusé),  

� a kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is adjunk lehetőséget a 

tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (tánc, irodalmi, kézműves, sport 

szakkörök) 

 

Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, gyengébben, lassabban haladó tanulóinkat 

igyekszünk hatékonyan fejleszteni, egyre magasabb szintre eljuttatni. 

A fejlesztés, korrekció, felzárkóztatás feltétele a korrekt, feltáró munka. Fontos az 

iskolaérettség szakszerű eldöntése, mely az óvoda és a szülő felelőssége. 

 

Az óvodákból a beszédhibás gyerekek megkezdett, vagy befejezett terápia után kerülnek 

hozzánk, sok esetben a helyes kifejezés automatizálása a feladatunk. 
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Ezt a munkát segíti a nevelési tanácsadó szakembere kijelölt fejlesztési javaslatával, és az 

iskola alkalmazásában dolgozó fejlesztő pedagógus folyamatosan foglalkozik a beszédhibák 

korrekciójával. 

A problémák legkisebb jelzésszerű megjelenésére is odafigyelve az első osztályban a 

prevenció elve érvényesül. Így nagyon sok esetben megelőzhető a későbbi tanulási zavar. 

Az írás, olvasás, tanulás előkészítő szakaszában mindig figyelünk a sikertelenség tüneteire. 

Ebben az időszakban már sok kisgyerek jár a dyslexia, dysgraphia prevenciós 

foglalkozásokra. 

A tanulásban akadályozottság, tanulási nehézség vagy részképesség-zavar sok kisgyermek 

számára lassúbb haladást tesz lehetővé. Szakvéleménnyel bíró tanulóinkat integráltan 

tanítjuk, különös gondot fordítva a javaslatok betartására. (Habilitációs órák, tanórai 

differenciálás) 

 

A problémák korai feltárása érdekében első osztályban tanító pedagógusaink minden év 

decemberéig elvégzik a DIFER felmérést elsős tanulóinkkal. 

 

Az alsó tagozatból a felső tagozatba lépéskor, a tanév első hónapjában az alsó tagozatos 

osztályfőnökök esetmegbeszélés keretében „átadják” felső tagozatos kollégáiknak a 

gyermekeket, kiemelve a speciális fejlesztő eljárásokban részt vevő tanulók nevelésére, 

tanítására, értékelésére vonatkozó ismereteket.  

A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatossága nagyon fontos, valamint a meggyőzés illetve 

elfogadás a vizsgálatok szükségességéről, és a rendszeres otthoni gyakorlás 

eredményességéről. A tanulási kudarcok - a felső tagozatba lépéskor- csökkenthetők illetve 

elkerülhetők a kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztésével, és az egyéni felzárkóztatás 

biztosításával. 

2.6.1.3 Kiemelten tehetséges tanulók 

 
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, 

valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. 

Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. A 

szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok: gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló 
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feldolgozása, szakkörök, tantárgyi versenyek biztosítják. Fontos a tanulók felkészítése, 

ösztönzése, bíztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése. Segítjük a középiskolai 

beiskolázásnál a megfelelő iskolatípus megtalálását. 

 

A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló, vagy kiváló 

közösségi munkát végző tanulókat is. 

A tanulóifjúság számára az egészséges szellemi fejlődéshez elengedhetetlen a rendszeres 

testmozgás. A testnevelés óra követelményeinek számonkérése nagyban hozzájárulhat a 

fizikai állapot és ez által a szellemi teljesítmény javulásához. Ugyanezt a célt szolgálja a 

sportkör, az úszás, az iskolai sportverseny is. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

• Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén: 

• Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek), 

• Digitális kompetencia területén: 

• Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés) 

• Szociális és állampolgári kompetenciák területén: 

• Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktus megoldási készség 

• Önálló tanulás 

• Saját tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége 

 

Feladataink, tevékenységeink a kompetenciaterületek fejlesztése érdekében: 

• tanulmányi versenyek szervezése minél szélesebb körben,  

• a versenyek legfontosabb eleme a felkészítés, amely egyéni, építkező jellegű legyen,  

• hatékony a kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása; 

• a versenyzés etikájának megtanítása; 

• fontos a versenyre való felkészítő tanárok kísérő, együtt érző, támogató szerepköre; 

• önálló kiselőadások szakórákon, szakkörökön, elsősorban a tehetséges tanulóknak; 

• bíztató értékelés;  

• differenciált feladatok adása; 

• csoportfoglalkozások szervezése, amelyek az adott témakörben való jártasság szerint 

átjárhatók;  

• a tanterem átalakításának lehetőségei (asztalok összetolása – kötött padsorok – kör, 

félkör alakban) 
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• a házi feladatok differenciálása; 

• órai gyakorláskor más-más feladatkörök (pl. önálló szövegfeldolgozás közös olvasás, 

lényegkiemelés) 

 

A könyvtári tevékenység fontos színtere e témának is: 

• könyvkölcsönzés szabad érdeklődés alapján délutánonként, kutatómunkák  

• könyvtári órák a könyvtárhasználat céljából, illetve egy-egy téma feldolgozása tanári 

irányítással, kutatási lehetőségekkel 

• önálló kezdeményezés támogatása (kezdeményezőkészség és vállalkozási 

kompetencia) 

• a könyvtár egyéb lehetőségeinek kihasználása – zenehallgatás, videózás „könyvtár 

mozi”, társasjátékok, diavetítés, CD használata, programok végigjátszása, lexikon-

szótár használata,  

• kisebb kézműves és dekorációs munkák, kiállítások rendezése 

• újságírás, újságszerkesztés, riportkészítés – írott formában (magnófelvétellel), 

videóval, (digitális kompetencia) 

• műsorok összeállítása a források felhasználásával 

• egyéni illetve kiscsoportos beszélgetések (anyanyelvi kommunikáció) 

• internet-használat kutatómunkához, iskolaújság készítéséhez. (digitális kompetencia) 

 

Tehetséggondozás iskolai formájának kialakítása - Tehetségműhelyek beindítása 

 Iskolakert-program 

 

2.6.2 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
 

Fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulókra. 

Évente felmérjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ha van ilyen, osztályfőnökeink 

folyamatosan nyomon követik fejlődésüket. 

A már kialakult hátrányos helyzet esetén igyekszünk orvosolni a bajt. Munkánk 

eredményessége érdekében szoros és jó kapcsolatot építettünk ki más intézmények 

szakembereivel: iskolaorvossal, védőnővel, családgondozóval, fejlesztő pedagógussal, 

logopédussal, a rendőrség és a gyámhatóság munkatársaival. 
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Célunk segíteni azon tanulóink beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális 

körülményeiket tekintve – akár átmenetileg is – hátrányos helyzetűek. 

Mindezek ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható 

feladatait. 

Fontos feladat, hogy a családokat partnerként vonjuk be az iskolai folyamatokba, döntésekbe. 

El kell érnünk, hogy bizalommal fordulhassanak bármelyik kollégához, ha segítséget 

igényelnek. 

Az osztályfőnökök együttműködése a családokkal itt még fontosabb, a bizalom megteremtése 

a diszkrét segítségnyújtáson múlik.  

A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő 

kompetenciaterületek fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, 

szocializációjukat segítheti elő: 

 

Anyanyelvi kommunikáció: 

 Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása 

 szóban és írásban  

Matematikai kompetencia: 

 Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, amelyek 

 konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel. 

Digitális kompetencia: 

 Információkeresés 

Szociális és állampolgári kompetencia: 

 Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodást segítése, frusztráció kezelése, 

 egyéni és közérdek tisztelete  

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

o Felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás,  

o Drog- és bűnmegelőzés, 

o Mentálhigiénés programok, 

o Tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségéről, 

o Különböző szintű támogatások elnyerésére történő ösztönzés, 

o Kapcsolattartás a szakmai szolgáltató intézményekkel 

o Pályázat-figyelés, részvétel pályázatokon, 
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o Étkezési támogatás elveinek, mértékének meghatározása a fenntartóval történő 

egyeztetés alapján 

 

 

2.7 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 
részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 

Az intézmény tanulói diákköröket hozhatnak létre a nevelés-oktatással összefüggő közös 

tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében, 

segítő módon, az életkori sajátosságok fegyelembevételével, sajátos eszközökkel, a tanulói 

aktivitás és öntevékenység fejlesztésével. 

 

Döntési jogkört gyakorolnak: 

• a diákság közösségi életének tervezésében, szervezésében, 

• a diákság ellenőrzésében és értékelésében. 

• tisztségviselők választásában 

 

A tanulók, a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot/diákpresbitériumot alakítanak diákképviselők részvételével. 

 

A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Tevékenysége során törekszik a 

tanulmányi munka fejlesztésére, közreműködik a színvonalas kulturális- és sportélet 

megszervezésében és a tanulóközösség érdekképviseletében, gyakorolja a tanulóközösség és 

saját jogosítványait. 

A diákönkormányzat vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról az őt 

megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van iskolavezetés és nevelőtestület 

felé. 

A diákpresbitériumot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban, 

tárgyalásban a diákpresbitériumot az e feladatra kijelölt pedagógus szakképzettségű személy 

segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

 

A diákönkormányzat tisztségviselői: 
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Gyermekvezetők: osztályonként két-két képviselő; 

Felnőtt segítő: önkormányzat felnőtt vezetője; 

A gyermekvezetők véleményét, javaslatát, észrevételeit a felnőtt vezető továbbítja a 

nevelőtestülethez. 

 

Véleményezési jogot gyakorol: 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

• a tanulói szociális juttatási elosztások elveinek meghatározása előtt 

• a házirend elfogadása előtt 

 

A Diákönkormányzat/Diákpresbitérium részletes működését az iskola Házirendje 

szabályozza. 

 

2.8 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 
kapcsolattartásának formái 

 

2.8.1 Tanulói tájékoztatás 
 
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

• az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén,  

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságán keresztül,  

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel. 

 

2.8.2 A szülőkkel való kapcsolattartás  
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Igen fontos, mert nevelési céljainkat csak velük együttműködve érhetjük el optimális szinten. 

Az iskola az otthoni nevelést egészíti ki intézményes keretek között. Ezért fontos a szülőknek 

ismerni az iskola pedagógiai koncepcióját, nevelésfilozófiáját, hogy az iskolaválasztásnál az ő 

elveivel harmonizáló iskolát válasszon gyermeke taníttatása, neveltetése céljából. Az 

iskolának is fontos megismerni a tanulók családi hátterét, körülményeit, problémáit, hogy 

hatékony segítséget nyújthasson azok megoldásában. 

Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére épít, és 

figyelembe veszi a szülői érdekeket is. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és pedagógus közösségünk 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.  

Elvárásaink a szülők felé:  

• együttműködő magatartás, a problémák nyílt jelzése, megbeszélése, 

• a gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérése,  

• a gyermekek tanulmányi munkájához szükséges felszerelések biztosítása, 

• aktív részvétel az iskolai szülői értekezleteken és rendezvényeken, családi napokon, 

• nevelési problémák, családi nehézségek őszinte jelzése, közös megoldás keresése, 

• véleménynyilvánítás, visszajelzés az iskola működésével kapcsolatosan, 

• szponzori, szervező segítségnyújtás. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá: 

• nyílt napok, nyílt órák szervezése 

• rendszeres tájékoztatás tanulóink előmeneteléről, magatartásáról 

• előre tervezett szülői értekezletek (évente 3 alkalommal) 

• rendkívüli szülői értekezletek 

•  egyéni fogadóórák egyeztetett időpontban 

• előadások szervezése igényelt téma szerint 

• szülői bibliaórák, beszélgetés a keresztyén nevelésről 

• pályaválasztási tanácsadás 

• családlátogatás 

• pedagógus, osztályfőnök szociális és nevelési problémákban nyújtott támogatása 
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• szülői szervezeti megbeszélések (évente legalább 2 alkalommal) 

• iskolai honlap 

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg. 

 

A szülői ház és iskolánk együttműködésének további lehetőségei: közös rendezvények 

szervezése a diákok, a szülők és a pedagógusok részvételével (családi vasárnapok, ünnepi 

együttlétek, istentiszteletek, sportnapok, jótékonysági bál, farsang tanévzáró SULI-BULI) 

 

A szülő kérheti: 

• Gyermek reggeli és délutáni ügyeleti elhelyezését reggel 6.30 és du. 17.30 óra között 

• Megfelelő ok esetén gyermeke felmentését egyes tantárgyakból, vagy a mindennapi 

iskolába járás alól a törvényi kereteknek megfelelően (magántanulói jogviszony) 

• Felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kérhet: az iskola igazgatójától, 

osztályfőnöktől, szaktanártól, iskolatitkártól. 

 

2.8.3 Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szervezetek 
 
Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel: A szülőkkel fenntartott kapcsolat különösen jó. 

Kölcsönös a bizalom. Igyekszünk egymás elvárásainak megfelelni. Mindkét fél ismeri jogait, 

és a kötelességeit. Rendszeres kapcsolatban vagyunk, probléma esetén azonnali megbeszélést 

tartunk.  

A kapcsolattartás formái: alkalmi beszélgetés, egyéni fogadóórák, szülői értekezletek (évi 3 

alkalommal), telefonos megbeszélések szükség szerint. 

 

Kapcsolattartás a Damaszkuszi Út Alapítvánnyal 

Az elsődleges cél az iskola fejlesztési elképzeléseinek támogatása. De kiemelt feladatának 

tekinti az alapítvány kuratóriuma az iskolai ösztönző és jutalmazó rendszer fenntartását 

tanítói, tanári és tanulói viszonylatokban, az oktató-nevelő munka hatékony segítését, a 

rászoruló gyermekek támogatását. 

 

Kapcsolattartás a Kornéliusz Alapítvánnyal 
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Az alapítvány céljai között szerepel iskolánk, illetve a tanulók támogatása, tárgyi eszközök 

fejlesztésének, az iskola oktató-nevelő munkájának segítése. 

 

A diákok legfőbb képviseleti fóruma a Diákönkormányzat/Diákpresbitérium. 

Az őket segítő tanár segítségével rendszeresen ülésezik, tagjai az osztályok által választott 

diákfelelősök/presbiterek. A diákok kéréseit, problémáit közvetítik az iskola vezetősége felé. 

Segítséget nyújt a diákprogramok szervezésében. 

 

A Kálvin Téri Diák Sportegyesület segíti az intézményi sportéletet. Foglalkozások tartásával, 

versenyeztetés lebonyolításával, szállítási költségek viselésével támogatja az intézmény 

diákjait. Az intézmény pedig a sportlétesítményeket, sporteszközöket rendelkezésre bocsátja. 

 

A tanuló és pedagógus együttműködésének további lehetőségei: 

A diákönkormányzat képviselőinek részvétele a diákok többségét érintő változtatások előtt a 

tanári értekezleten, vagy vezetőségi értekezleten. 

A diákokat segítő tanár folyamatos kapcsolattartása az iskola vezetőségévek, a diákok 

kéréseinek továbbítása 

Diákrendezvényeken pedagógusok aktív részvétele (farsang, diák-önkormányzati nap, 

osztályrendezvény, kirándulás) 

Diákok bevonása az intézményi önértékelésbe. 

 

2.8.4 Az intézmény egyéb kapcsolatai 
 
Az intézmény kapcsolata a fenntartó gyülekezettel. Az intézmény egyházi jellegét azáltal is 

erősítjük, hogy kapcsolatot tartunk a Veresegyházi Református Egyházközséggel.  

Ennek formái:  

• tanévnyitó és tanévzáró istentisztelet, ballagási istentisztelet  

• az iskola tanulóinak részvétele egyházi ünnepeken ünnepi műsorral  

• a hétfő reggeli áhítat helye a templom, amin a gyülekezet tagjai is részt vehetnek  

• családi istentiszteletek vasárnap délután  

• szeretetvendégségek a Gyülekezeti Teremben  

 

Az iskola kapcsolata a szomszéd települések gyülekezeteivel, más felekezetekkel 
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Az iskolánkat választó családok helyi gyülekezetével is szeretetteljes kapcsolat ápolására 

törekszünk. Az utánpótlás biztosítása szempontjából is fontos élő kapcsolatot fenntartani a 

gyülekezetekkel. Nagy figyelmet kell szentelni arra, hogy az iskola osztályai és egyéb 

csoportjai (énekkar, színjátszó-kör) rendszeresen látogassák a gyülekezeteket (kiszállás), 

szolgáljanak az istentiszteleten.   

Különösen fontos, hogy a gyülekezeti lelkipásztorok tudatosan irányítsák a tanulókat, hogy 

iskolánkba jelentkezzenek. Ennek érdekében sok információt kell adnunk a lelkészeknek 

írásban is (írásbeli tájékoztatók, „iskolaajánló”, pedagógiai program tömör összefoglalása).   

 

Az intézmény kapcsolata a református iskolákkal 

Szükség van a tapasztalatcserére, egyrészt a folyamatos fejlődés, megújulás miatt, másrészt 

annak a tudatnak az erősítése érdekében, hogy nem vagyunk egyedül, hanem egy nagy 

testvéri közösségnek vagyunk a tagjai, s a többi iskolai hasonló gondokkal küzd, és hasonló 

örömök adnak erőt a munkához.  

Kapcsolattartásunk módjai: szaktárgyi versenyek, sportversenyek, testvériskolai kapcsolatok 

kölcsönös látogatásokkal, programokkal. 

 

Az intézmény szakmai kapcsolatai 

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodájával, mint a református 

köznevelés ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szervével. 

Református Pedagógiai Intézettel való együttműködés: A pedagógusok számára különösen 

ajánlott az intézet által szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon való részvétel. 

Számunkra a szakmai segítségnyújtás legfontosabb forrása. 

Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálattal szorosan együtt munkálkodva tudjuk 

biztosítani iskolánkban a fejlesztő foglalkozásokat.   

 

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga 
szabályai  

 

2.9.1 Alkalmassági vizsga  
 

Az intézményünkben nem szervezünk alkalmassági vizsgát. 
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2.9.2 Tanulmányok alatti vizsgák 

2.9.2.1 Helyi tantárgyi vizsga 

A helyi tanterv értékelése szabályozza az 5., 6., 7. és 8.osztályban tanév végén a helyi 

tantárgyi vizsgák rendjét. 

2.9.2.2 Osztályozóvizsga 

Osztályozó vizsgát tehet a tanuló, 

• ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól; 

• ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget; 

• ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehetőséget ad a 

jogszabályok szerint az osztályozó vizsgára; 

• ha felkészültségről független vizsgabizottság előtt ad számot. 

 

Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató jelöli ki. 

 

Az osztályozóvizsga előírásai: 

• Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni. 

Tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, igazgató, illetve igazgató helyettes. 

• Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni. 

• Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

• A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdekében 

kijavíthatja. 

• Jellegétől függően írásbeli, szóbeli részből áll. 

• Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. 

2.9.2.3 Javítóvizsga 

Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki 2-8. évfolyamon, a tanév végén egy vagy több tantárgyból 

elégtelen osztályzatot kapott. 

 

A javítóvizsgák előírásai: 

• A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni. A 

bizottság tagja: szaktanár, osztályfőnök, igazgató vagy helyettese. 

• A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni; 
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• A javítóvizsga időpontja: augusztus 25- 31-ig terjedhet. 

• Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell. 

• A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök rávezeti a törzslapra, és beírja a 

bizonyítványba, a záradékot az osztályfőnök és az igazgató írja alá. 

• A javítóvizsga helye az az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították. 

• Amennyiben más településre költözik a tanuló, úgy az új iskolájában is tehet 

javítóvizsgát.  

• A vizsga eredményét az iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola. 

• A javítóvizsga nem ismételhető. 

• Azt a tanulót, aki az osztályozó-, ill. javítóvizsgán nem jelent meg, úgy kell tekinteni, 

mintha sikertelen vizsgát tett volna. 

 

2.10  A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

A Kálvin Téri Református Általános Iskola beiskolázási területe kiterjed Veresegyház és 

környező településeire. A keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit 

várjuk iskolánkba. 

Az iskolában olyan keresztyéneket kívánunk nevelni, akik életének zsinórmértéke a Szentírás. 

 

2.10.1 Beiskolázás első évfolyamra: 
 

• Tájékoztató a Veresegyházi Református Egyházközség által alapított alapfokú 

oktatási intézményről, értékrendjéről, pedagógiai programjáról 

• „Iskolahívogató” nyílt tanítási órák az intézményben 

Szülők részére, előre kialakított rend szerint (jelentkezéssel választhatja meg az 

időpontot a szülő) 

• „Iskolahívogató” kreatív délelőtt  

• - Gyermekek ismerkedhetnek az iskola világával 

• - Beszélgetés a családokkal az előre kialakított rend szerint  

• Iskolánkba történő felvételhez lelkészi ajánlás szükséges, melyet kérünk a 

beszélgetéskor leadni. (A beszélgetés jelenti egyben a jelentkezési szándékot.) 

• Szülők írásbeli tájékoztatása a jelentkezés, illetve kérelem elfogadásáról vagy 

elutasításáról. 
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• Beíratás a Kálvin Téri Református Általános Iskolában 

• Ennek időpontját a város általános iskolájában történő beíratáshoz igazodva alakítjuk 

ki, a tankötelezettség törvényes teljesítésének betartásával. 

• A szükséges hivatalos dokumentumok jegyzékét a beíratás időpontjának kiírásával 

egyidejűleg közzé tesszük. 

2.10.2  Jelentkezés felsőbb évfolyamokra 
 

Szeretettel várjuk és fogadjuk azokat a gyermekeket is, akik már nem első osztályosok, de 

hitéletük formálását iskolai keretek között is igénylik.   

A belépés feltételei: 

- A vallásos nevelés, a keresztyén értékrend elfogadása 

- Lelkészi ajánlás 

- Szülővel és a gyermekkel elbeszélgetés  

- Az osztályba történő besorolásról az igazgató dönt. 

 

Más iskolából történő átiratkozás esetén a helyi tantervek különbözőségeiből adódó tantárgyi 

lemaradást pótolni kell, a tanuló felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodni.  

 

Külföldr ől érkező tanuló felvétele 

Külföldi bizonyítvány elismeréséről, a különbözeti vizsgákról az Oktatási Hivatal véleménye 

alapján az igazgató dönt. 

 

2.11  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával 
kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását az iskolában az iskolavédőnői hálózat 

segítségével szakköri formában valósítjuk meg, 18 foglalkozás megtartásával 

A szakkör célja  

A tanulók ismerjék meg: 

• a korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges 

életmentő értékét, 

• az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget, 

• az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai áttekintését, 
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• az alapvető életműködések legfőbb zavarait, 

• az újraélesztés értelmét, 

• az elsősegélynyújtás általános szabályait.  

 

 

Sajátítsák el: 

• az életmentésre és elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást, 

• az alapvető életműködések zavarainak felismerését, 

• az újraélesztéssel kapcsolatos teendőket, 

• a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat, 

• a segélyhívás helyes módját. 

 

Legyenek képesek: 

• a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil oldalfekvés 

önálló létesítését, 

• a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására, 

• a szájból-orrba befújásos lélegeztetés elvégzésére, 

• egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, 

• ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására, 

• balesetek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére. 
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3 HELYI TANTERV 

3.1 A választott kerettanterv megnevezése 
 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

mellékleteként kiadott kerettantervek alapján készült iskolánk helyi tanterve. A miniszter által 

kiadott kerettantervek iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) szerint tagolódnak: alsó 

tagozat, felső tagozatra. 

A kerettantervek tartalmazzák a 
• bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) 

tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat; 

• a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban); 

• egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit. 

 

Egyes területeken az iskola választott a kiadott kerettantervek közül A vagy B variációt, mely 

a tantárgyi helyi tantervnél is megjelölésre került. A választásnál figyelembe vettük a 

kerettanterv illik-e az iskola profiljához, hagyományaihoz.  

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom B változat 

Matematika B változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 
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3.1.1 Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv  3 3 2 2 

Irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Egyházi ének    1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25+1 25+1 25+1 27+1 

 

Hit- és erkölcstan tantárgy óraszáma:  

az erkölcstan tantárgy 1 órája + az Nkt. 6. melléklet C oszlop szerinti 1 órája 

 

Az egyes tantárgyak tananyagát, fejlesztési feladatait és követelményeit a tantárgyak helyi 

tanterve tartalmazza. 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv  2 2 1+1 2 

Irodalom 2+1 2 2 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Fizika   2 1+1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+1 1+1 1 1 

Dráma és tánc 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének  1   

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28+1 28+1 31+1 31+1 

 

Hit- és erkölcstan tantárgy óraszáma:  

az erkölcstan tantárgy 1 órája + az Nkt. 6. melléklet C oszlop szerinti 1 órája. 

Az egyes tantárgyak tananyagát, fejlesztési feladatait és követelményeit a tantárgyak helyi 

tanterve tartalmazza. 
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3.2 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti 
kötelező tanórai foglalkozások 
 

3.2.1 Hittanoktatás 
 
Intézményünkben kötelező tanórai foglalkozás keretében történik a hit- és erkölcstan tantárgy, 

valamint az egyházi ének tantárgy tanítása, a Magyarországi Református Egyház 1995. I. 

törvény 31. § 1 bekezdése szerint. 

A Magyarországi Református Egyház 2007. évi II. törvény 2. §-a rendelkezik a református 

hittanoktatásról: 

 „A hittanoktatás alapvető célkitűzéseit, formai és tartalmi követelményeit a Zsinat által 

elfogadott Református hittanoktatási kerettanterv határozza meg.”  2. § (2)  

A kerettanterv alapján a közoktatási intézmények helyi tantervet, tantárgyi programot 

készítenek a helyi sajátosságok (csoportok összetétele, személyi feltételek, iskolai és 

gyülekezeti adottságok) figyelembe vételével.  

A helyi tantervnek tartalmaznia kell a hittanoktatás alapelveit, céljait, feladatait, a kerettanterv 

által előírt tananyagot, a meghatározott minimum követelményeket, a tankönyvek listáját, s az 

értékelés formáit.  

A helyi tantervek alkalmazásának előfeltétele a református közoktatási intézmények esetében 

a Református Pedagógiai Intézet támogató szakvéleménye. 

Hit- és erkölcstan tantárgy óraszáma heti 2 óra 

az erkölcstan tantárgy 1 órája + az Nkt. 6. melléklet C oszlop szerinti 1 órája. 

Egyházi ének tantárgy óraszáma heti 1 óra 

4. és 6. évfolyamokon a szabadon tervezhető órakeretből felhasznált 1 órában 

 

Katolikus és evangélikus felekezeti hittanoktatás: A társfelekezet hit- és erkölcstan 

tantervének beépítése a történelmi egyházak megállapodása alapján történik.  

 

3.2.2 Pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás 
 

A 2011. évi CXC. törvény 6. melléklet „E” oszlopában meghatározott időkeretben - alapító 

okiratunk szerint - integráltan oktatható, sajátos nevelési igényű tanulóknak hetente 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat 

szervezünk: 
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Évfolyam 

 

Gyengén látó 

 

Nagyothalló 

 

Mozgás- és 

beszédfogyatékos 

 

 

Egyéb pszichés 

fejlődési zavar 

 

Első 7 8 8 3 

Második 7 8 8 3 

Harmadik 7 8 8 3 

Negyedik 7 8 8 3 

Ötödik 8 9 9 3 

Hatodik 8 9 9 3 

Hetedik 8 10 10 4 

Nyolcadik 8 10 10 4 

 

A tanórai foglalkozások megszervezésére biztosított heti időkeretet 9 főre határozza meg a 

törvény. Négy vagy kevesebb fő esetén a heti óraszám 50 %-át kell biztosítani. 

Fogyatékosságtól függetlenül az órakeret megállapításánál „az azonos heti óraszámban 

foglalkozásra jogosult tanulók számát” kell alapul venni. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása tekintetében a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei adnak útmutatást. 

A többi tanulóval együtt oktatott sajátos nevelési igényű tanuló egészségügyi és pedagógiai 

célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentáljuk.  

 

3.2.3 A tankönyvek kiválasztásában a következő szempontok 
érvényesülnek:  
 

• A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő alsó és felső tagozatos 

szakmai munkaközösségek koordinálják.  

• Pedagógusaink a tankönyvválasztásnál figyelembe veszik az Oktatási Hivatal által 

összeállított, és közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatási Hivatal az Emberi 
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• Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, 

amelyet folyamatosan felülvizsgál és frissít), valamint a Református Pedagógiai 

Intézet által ajánlott tankönyveket. 

• A tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely 

megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók 

rendszeresen használnak. 

• A pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében 

azon tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv 

szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni. 

• Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a 

szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott 

tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket. 

• Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az 

iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje 

szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. 

• Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

• A következő tanévben szükséges taneszközökről májusban, szóban és írásban 

tájékoztatjuk a szülőket. A tájékoztató tartalmazza a kölcsönözhető tankönyvek 

listáját is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak támogatást, 

térítésmentességet (ingyenes hozzájutást) a tanulók a tankönyvek megvásárlásához. 

 

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a tankönyv 

o tananyagának elrendezése logikus, szemléletes legyen; 

o adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, illetve segítse a felzárkóztatást; 

o alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy 

szakaszában; 

o gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon; 

o a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási 

technikák elsajátítását; 

o adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre; 
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o adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatása; 

o alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására; 

o segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését; 

o jól látható, esztétikus fotókkal, ábrázolásokkal illusztrált legyen; 

o tetszetős, tartós kivitelű legyen; 

o ára legyen mérsékelt. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára a rehabilitációs foglalkozásokhoz biztosítjuk a 

tankönyvet.  

A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik. 

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki  

� a 2001. évi XXXVII. Törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény 

igénybevételére vonatkozó igényt nyújtott be. 

� a Nkt. 46. § 5. bekezdése alapján elsőtől nyolcadik évfolyamig térítésmentesen 

minden tanuló – ennek bevezetése felmenő rendszerben történik 2013 

szeptemberétől. 

 

Ingyenes tankönyvet igényelhet - könyvtári kölcsönzéssel, aki 

 szociális vagy hátrányos helyzete miatt erre rászorul és igényét az igénylő lapon jelzi.  

 

Külön szabályzat – Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletében - 

rendelkezik a tanulói tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendjéről. 

 

3.3 A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai 
feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 
 

A pedagógiai folyamat egészét áthatják a különféle fejlesztési feladatok, melyek összhangban 

állnak a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés 

során megszerzett ismeretekkel. 

Az intézmény színvonalas pedagógiai munkája, pedagógiai kultúrája a helyi tanterv 

megvalósításán keresztül nyilvánul meg, válik valóra. 

Alsó tagozaton, az iskolába lépő kisgyermekben óvjuk és továbbfejlesztjük a megismerés, a 

megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átsegítjük a gyermeket az óvoda 
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játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Az iskola teret ad a 

gyermekek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási 

tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből 

kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető 

képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. Támogatja az 

egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés 

folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-

kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből 

fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

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

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

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

szükségleteit tekinti irányadónak. 

 

Felső tagozaton szervesen folytatjuk az alsó tagozaton megkezdett nevelő-oktató munkát. Ez 

a szakaszban a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, 

fejlesztése áll a középpontban. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – 

továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 

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

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

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

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

gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli a különböző érdeklődésű, eltérő 

értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú 

tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a 

középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-

oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, összességében ezzel is támogatva 

a társadalomba való beilleszkedést.  
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Kiemelt figyelmet fordít az iskola az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak 

elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges 

kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. 

Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret 

fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez 

előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az 

önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

Anyanyelvi nevelés (Anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése) 

Anyanyelvünk kiemelkedő szerepet játszik felnövekvő diákjaink személyiségének, 

gondolkodásmódjának fejlesztésében. Ebből következik, hogy az iskolai nevelésben-

oktatásban alapvető szerepe van. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési 

folyamatot. Keretében mindazokat az ismereteket tudatosítjuk, rendszerezzük és fejlesztjük, 

amelyeket a diák az iskolában és az iskolán kívül megszerzett. Az anyanyelvi képzés 

meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának színvonalára. A különböző 

ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi képzés 

eredményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen 

kell lennie. 

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

igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése.  

Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli alapok 

feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető 

képességek, készségek elsajátíttatásával, mely hathatós alapozást jelent. 

A tanulási kudarcok, az értés- meg nem értés gazdaságtalan időráfordításai alapvetően a 

magyar nyelv alapos ismeretének hiányából adódnak. Arra kell törekedni, hogy az olvasás 

értékeit és hasznát ismerjék meg a tanulók. A pedagógusok feladata az igényességre nevelés, 

az olvasás előtérbe helyezése a túlzott televíziózással és videózással szemben. 

A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy 

keretén belül kapjon kiemelt szerepet. 

Feladatunk még, hogy hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, 

valamint az értő olvasás segítségével tudományos ismeretek megszerzéséhez is. 

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

köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a környezettel 
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való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére, tudjanak egymással 

kulturált párbeszédet, vitát folytatni.  

A tanulókban növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a 

környezet és természetvédelmi könyvek feldolgozásával. 

Az olvasási szokások erősítése érdekében könyvtári órákat tartunk tanévenként két 

alkalommal minden osztályban.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése  

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

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

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

nyelvet beszélő emberek kultúrájához, nyitottabbak leszünk a világra. 

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

adjunk általános iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben. 

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

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

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

Igyekszünk kihasználni a csoportbontásból fakadó előnyöket: differenciálás, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás.  

Lényeges szempont, cél a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti 

fejlesztése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással 

kapcsolatos tapasztalatok közzététele. 15 fős nyelvi labor áll rendelkezésünkre, interaktív 

táblával. Kiváló lehetőségeket nyújt.  

 

Matematika oktatása (Matematikai kompetenciák fejlesztése) 

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

problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével. 

Így kiemelt feladatunk: 

• Biztos számolási készség kialakítása 

• Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése 

• Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése 

• Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése 
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Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése 

zajlik, sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal.  

A felső tagozaton az 5-6. osztályban, az alapozó szakaszban folytatjuk az elmélyítést. 

A matematikai fogalmak kialakítása és az elvonatkoztatási készségek fejlesztése 7-8. 

osztályban válik lehetővé. 

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

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

tanítási órán adódik lehetőség. 

A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük, 

amelyet tehetséggondozó felkészítés előz meg. 

 

 Informatika oktatása (Digitális kompetencia fejlesztése) 

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

megnőtt, ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy 

időben hozzájusson munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes 

legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a 

megfelelő – technikai fejlődéssel lépést tartó - információszerzési, feldolgozási, adattárolási, 

szervezési és átadási technikákat. 

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

felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanulók folyamatos 

sikerélményben részesüljenek, mert különben áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a modern 

információs eszközökkel szemben. Ebből következik, hogy az informatika tanulása nem lehet öncélú - 

tanítása során a felhasználási lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra mindig rá kell mutatnunk, s a 

tanulók elé ilyen komplex feladatokat kell kitűzni, és meg kell teremteni a tantárgyak közötti 

átmeneteket, kompetenciákat is. A különböző tudományterületek, tevékenységek ma már feltételezik a 

gép készségszintű használatát, vagyis a géphasználat nem cél, hanem eszköz jellegű legyen. Az 

ismeretátadó és számon kérő pedagógus az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az 

információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé váljon. A tanulókat fel kell készíteni a 

problémamegoldó gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. 6-8. évfolyamon  heti 

egy órában tanulják a tantárgyat a diákok. A digitális kompetencia fejlesztését szolgálhatják más 

tantárgyak feladatai, amennyiben géphasználatot (alkalmazás, internet), vagy csak egyszerűen 

problémamegoldó gondolkodást, kreativitást igényelnek.  

A szakkörök beindítását előzetes felmérések előzzék meg.  

 

Művészeti nevelés (Esztétikai és művészeti kompetenciák fejlesztése) 
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A művészeti nevelés is elengedhetetlenül, kiemelkedően fontos területe iskolánknak.  

Tanulóinknak sokféle lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Meghatározó az egyéni 

alkotótevékenység, de a művészeti nevelés lehetőséget ad csoportos munkára, 

közösségfejlesztésre is. 

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

tehetséggondozásra. 

A művészeti nevelés területei: 

• Drámapedagógia – színjátszás 

Az alsó tagozaton megalapozott drámapedagógiai szemlélet sok tekintetben gazdagíthatja 

eredményeinket. Különféle képességfejlesztés folyik a dráma tanítása során. Pl.: A 

kommunikációs játékokon keresztül fejlődik a gyerekek közösségi szereptudata, 

beszédtechnikai gyakorlatokkal útját állhatjuk a romló kifejezés-technikának és kultúrának, a 

színes játékok a gyermekek fantáziáját fejlesztik, a memória-gyakorlatok az intellektuális 

képességeket tréningezik, az improvizációs szerepjátékok egyaránt segítik tanulóink 

megismerését és érzelmi fejlődését. A rendszeres gyakorlásokból előadások kerekednek, 

melynek mindenki részese, a gátlásosabb tanulók is magabiztosabbak lesznek.  

• Ének és tánc 

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

mindennapjait jellemezte. Köztudott a Kodály módszer elveinek alapján, hogy a zene és a 

tánc (különösen a népzene és a néptánc) a gyermek egészséges testi és mentális fejlődését 

alapozza meg. Naponta találkoztatnunk kell ezekkel a formákkal harmonikus fejlődése 

érdekében. Ha gyermekeink egyszerre énekelnek, játszanak, táncolnak, ezáltal több 

képességüket is fejlődik, ez különösen az alsó tagozaton meghatározó. Kielégíthető 

mozgásigényük, feszültségeik feloldódnak. Ezért kap helyet a néptánc oktatása. A népi 

gyermekjátékok során fejleszthető a tiszta, szép magyar beszéd (irodalom, nyelvtan), a társas 

kapcsolatok kialakítása, alkalmazkodóképesség (magatartás), a versenyszellem (testnevelés), 

szerepjáték (színjátszás) viselkedéskultúra, ritmusérzék, tisztán, jól intonált éneklés, 

hallásfejlesztés (ének-zene), kreativitás, leleményesség. A leglényegesebb: a magyar nyelvi-, 

zenei- és mozgáskultúra ápolása együttesen.  

• Rajz, vizuális kultúra 

A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a 

mesterséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés 
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feladata: azoknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása, 

amelyek a látható világ használatához, alakításához szükségesek. 

• Média  

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

áramló „információ”. Hatnak rájuk, tele vannak feszültséggel. Kiemelkedő szerep jut éppen 

ezért a média tantárgynak, amely megtanítja a gyermekeket látni, nézni, érteni filmet, 

plakátot, és kiadványokat készíteni. Mindezek a vizuális kultúra alapjait teremtik meg. 

A gyerekek ismereteik jelentős részét iskolán kívül szerzik. Ebben éppen a televíziónak, mint 

audiovizuális médiumnak, valamint az internetnek van meghatározó szerepe. Alapvető 

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

mennyiségű (képi) információ minél magasabb szintű önálló feldolgozására, értelmezésére, 

értékelésére, a megfelelő szelekció elvégzésére. 

 

Fenntarthatóság és környezettudatosság 

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

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

Környezeti értékeink, és egészségünk védelme az emberiség jövője szempontjából egyre 

fontosabbá válik. 

Tanulóinknak meg kell ismerniük: 

• az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit, 

• a káros szenvedélyek leküzdésének módjait, 

• az emberiség előtt álló ökológiai problémákat, 

• az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit. 

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

környezettudatos szokásrend kialakításában és mindennapi gyakoroltatásában.  

Iskolánk vallja, hogy az iskola minden tevékenységi területén, a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek során folyamatosan építi a gyerekek napirendjébe a fenntarthatóság 

szemléletének erősítését.  

 

Erkölcsi nevelés és hitélet erősítése 

A keresztyén etika konkrétságából következik, hogy az erkölcsi nevelés legfontosabb területei 

a következők: 

� Az etikus viszonyulás és döntés szükségességének felismertetése és elfogadtatása 
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� A figyelmes érzékelésre való képesség fejlesztése 

� Az indulati viszonyulás kártékonyságának felismertetése 

� Ízlésnevelés, az ízlés szerepének tudatosítása 

A pedagógiai munka során az egyik legfontosabb feladat az egyes tantárgyak tanítása során 

felmerülő etikai kérdésekben rejlő nevelési lehetőségek kihasználása, az etikai érzékenység és 

problémalátás fejlesztése  

A hívő tanár munkájának célja és értelme az, hogy diákjai, miközben tudást és műveltséget 

szereznek, keresztyén emberekké váljanak. Erőfeszítéseinek eredményeit azonban nem keveri 

össze Isten kegyelmének munkájával. 

 

3.4  A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának 
módja  

 

Iskolánkban a mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében szervezzük meg. Az 

Nkt. 27.§ (11) bekezdésének rendelkezései szerint az öt testnevelés órából két óra kiváltható.  

A kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési forma alkalmazásával 1 tanórán néptáncot tanítunk, és 4 órában 

testnevelést. 

A 20/2012. EMMI rendelet előírásai szerint a mindennapos testnevelést minden olyan napon, 

amikor az iskolában közismereti tárgyak oktatása folyik, testnevelés óra megtartásával 

szükséges biztosítani. 

 

Intézményünkben diáksportkörök et is működtetünk. Az iskolai sportkörök egy tanítási évre 

szóló szakmai program szerint végzik munkájukat. A helyi igények figyelembevételével 

minden tanévben újraszerveződnek a csoportok, vagy érdeklődésre, új sportkört hozunk létre. 

A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgatórendszer, a 

mozgásszabályozás fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi 

elváltozások javításában. Sajátosan összetett műveltségi terület, mivel a mozgás az élet 

velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív funkció működtetése. 

Hozzájárul a személyiség harmonikus fejlesztéséhez, az egészséges életmód 

megalapozásához.  

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

integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső erőforrások 
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mobilizálását, pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, az élet minőségét. 

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

önértékelés kialakítását, a teljesítménynek, mint értéknek a felismerését. 

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

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

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

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

Iskolánk tárgyi feltételei részben felelnek meg ezen célok megvalósításához. A tanulók 

életkorából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres 

differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében. Nagy súlyt fektetünk arra, 

hogy aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek 

kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. 

 

3.5 A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek 
esetében a pedagógusválasztás szabályai 

 

Iskolánkban biztosítjuk az idegen nyelv választásának lehetőségét: német illetve angol nyelv. 

Az idegen nyelv oktatása a kerettantervnek megfelelően 4. évfolyamon kezdődik. Ezért a 

harmadik évfolyamon május 20-ig van lehetőség a nyelvválasztásra. A pedagógusválasztás 

értékrendünk elvei szerint nem releváns. 

 

Hit- és erkölcstan tantárgy vonatkozásában intézményünk biztosítja lehetőségét a katolikus és 

evangélikus hitoktatásnak a református hittan mellett, amennyiben a felekezetek ezt igénylik. 

Más felekezetű tanulóinknak lehetőségük van választani, mely felekezet szerinti hitoktatáson 

kíván részt venni. Az első évfolyamra történő beiratkozáskor nyilatkozik a szülő és 

választását aláírásával megerősíti. Felsőbb évfolyamra történő átvételkor is megegyezik az 

eljárás. 

 

3.6 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 
gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái. A magatartás és 
szorgalom minősítésének elvei 
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A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

• figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

• a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 

• a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 

• a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

A tanulói teljesítmények mérésének és értékelésének célja: a diagnosztikus visszajelzés. 

 

3.6.1 Feladatai: 

 

• a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve 

országos eredményekhez, 

• a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 

• a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás 

témáinak kijelölése, 

• a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 

• a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjeggyel. 

 

3.6.2 Elvei: 
 

• Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  

• Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását. 

• A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

 

3.6.3 Módjai: 
 

• Szóbeli felelet: Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres 

ellenőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 

• Írásbeli beszámoltatás: Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok 

megoldásán keresztül. 

• Gyakorlati számonkérés: A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság 

mérése azokban a témakörökben, amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a 

gyakorlásra. 
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• Önálló kiselőadás: Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 

• Óraközi munka: Az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége. 

• Versenyeken való eredményes részvétel 

• Helyi év végi vizsga 

 

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

értékelést alkalmazunk.  Második évfolyam év végén és a további évfolyamokon félévkor 

és év végén osztályozással történik az értékelés. 

 

3.6.4 Szöveges értékelés 
 
Az alsó tagozaton első osztályban és második osztályban félévkor tanítóink szöveges 

értékelést készítenek a tanulók tudásszintjéről, a tanuló tanulmányi munkához való 

hozzáállásáról. 

 

A szöveges értékelés módjai: 

• Negyedévente a haladási naplóba minden tanulóról szöveges értékelések kerülnek 

tantárgyanként. 

• Félévkor a tantestület által elfogadott értékelési lapon történik az értékelés. Ezt az 

értékelő lapot a szülők a félév zárása után megkapják. 

• Év végén értékelést készítenek tanítóink, amelyben tantárgyanként részletesen 

értékelik a tanuló éves teljesítményét.  

• Összegzésként a következő minősítést kapják a tanulók: 

  Kiválóan teljesített 

  Jól teljesített 

  Megfelelően teljesített 

  Felzárkóztatásra szorul. 

A Nkt. 54.§-a alapján az osztályzatok, minősítések a következők: 

• A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél  

 jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen;  

• Magatartásának értékelésénél 

 példás, jó, változó, rossz;  

• Szorgalmának értékelésénél  
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 példás, jó, változó, hanyag megnevezést kell alkalmazni. 

 

A tanulók osztályzattal történő értékelése félévkor és év végén legalább három érdemjegy 

alapján történjen. 

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 évfolyamba lépéséről. 

Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne a jegyek középarányosaként 

jelentkezzen. 

Jelest kap az a tanuló, aki a tanterv által előírt törzsanyagra vonatkozó követelményrendszert 

teljesíti. A kiegészítő anyag elsajátítását másképpen kell jutalmazni, pl. tantárgyi dicséret 

formájában.  

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat lényegesen eltér a tanítási év közben adott 

érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület tájékoztatást kér az érdekelt pedagógustól, ennek 

okáról. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése, minősítése mindig a szakvéleményben foglaltak 

alapján kell, hogy történjen, tekintettel a tanulási nehézségre. (Méltányosság, segédeszköz 

használata…) 

 

3.6.5 Osztályzatok a tanterv által előírt törzsanyagra vonatkozó 
követelmény alapján: 

 

Jeles: 

 ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti a tananyagot és 

alkalmazni is képes a tudását. Szabatosan, pontosan fogalmaz, saját gondolatait önállóan el 

tudja mondani. 

Jó: 

 ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 

tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói esetenként 

bemagoltak. 

Közepes: 
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 ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, nevelői 

segítségre (javítás, kiegészítés) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli és írásbeli feladatait. 

Rövid mondatokban felel, gyakran kell segítő kérdéseket feltenni. 

Elégséges: 

 ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de 

továbbtanuláshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban nem képes önálló feladatvégzésre. 

Elégtelen: 

 ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A 

tantárgyi minimumot sem tudja. 

 

A tanulók írásbeli teljesítményének egységes értékelése  

A tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

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

el a tanítók és a szaktárgyat tanító tanárok. 

Teljesítmény - Érdemjegy 
 

  0-33 %: elégtelen (1) 
34-50 %: elégséges  (2) 
51-75 %: közepes  (3) 
76-90 %: jó   (4) 
91-100 %: jeles   (5) 

 

3.6.6 Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja 

 

• Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát 

• Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését 

• Személyre szabott legyen 

• Vegye figyelembe a gyermek fejlődését 

 

Az értékelés folyamata: 

• Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a 

szaktanárok véleményét. Az osztályzatokat beíratja a tájékoztató füzetbe. 
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• Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének 

figyelembevételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol 

• A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. 

• Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van. 

 

3.6.7 Tanulmányok alatti vizsgák rendje iskolánkban:  
 
A tanulmányok alatti vizsgák közé tartozik az osztályozó vizsga és a javító vizsga, valamint 

iskolánk a felső tagozatos tanulók számára helyi év végi vizsgát is szervez.  

 

Az osztályozó és a javítóvizsga rendje 

A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A tanuló 

beszámoltatása alatt mindvégig jelen kell lennie a vizsgabizottság minden egyes tagjának. A 

vizsgabizottság tagjait és az elnökét az iskola igazgatója bízza meg. A bizottság elnökének 

legfontosabb feladata a vizsga szakszerű és törvényes megszervezésének biztosítása. Feladata 

annak ellenőrzése, hogy a tanuló jogosan vesz-e részt a vizsgán, teljesítette-e a vizsga 

letételéhez szükséges követelményeket, és feladata az iratok szabályszerű kitöltésének 

ellenőrzése is. 

Abban az esetben, ha a vizsgázó neki fel nem róható okból nem tudott megjelenni, akkor 

lehetőséget kell adni részére, hogy pótvizsgát tehessen. Ha a vizsgázónak felróható okból 

hiúsul meg a vizsga, abban az esetben javítóvizsgát kell tennie az igazgató által meghatározott 

időben.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók vizsgáztatásánál az írásbeli feladatok megválaszolásához 

rendelkezésre álló időt harminc perccel meg kell növelni.  

 

A vizsga követelményeit az iskola határozza meg, amely nem más, mint a helyi tantervben 

rögzített a tovább lépéshez szükséges követelmények rendszere. A nevelő testület döntése 

értelmében a vizsga írásbeli és szóbeli vizsga. Egy napon legfeljebb három vizsgatantárgyból 

szervezhető szóbeli vizsga. 

 

A magántanulók vizsgáztatása félévkor és év végén történik. 
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3.6.8 Rendszerező, év végi, házi vizsgák célja 
 

• egyfajta összegzése, áttekintése a tananyagnak, ezért alkalmas az éves tanítási-tanulási 

folyamat lezárására, illetve 8. osztályban az általános iskolai tanulmányok 

összegzésére, 

• a megszokottól eltérő felkészülést igényel tanártól és diáktól, ezért erősíti a közös 

munka élményét, 

• a szóbeli vizsga, mint kommunikációs szituáció segít a tanulóknak tapasztalatot 

szerezni, hogy később jobban teljesítsenek hasonló helyzetekben, 

• a tanulók gyakorlatot szereznek, miként kell egy témát, tételt rendszerezni, 

megtanulni, majd a tudásukról számot adni, 

• a gyakorlatban kipróbálják, hogyan kell megjelenni egy bizottság előtt /öltözködés, 

belépés, viselkedés, stb. / 

• segít rutint szerezni, amivel nagymértékben csökkenthető a teljesítményt rontó 

vizsgadrukk, 

• lehetőség szerint sikerélményhez juttatni a tanulókat, ami növeli az önbizalmukat, és 

kedvezően befolyásolja a tanuláshoz való viszonyukat. 

 

Vizsgatantárgyak évfolyamokra lebontva:   

 tantárgy                                  forma 

5. évfolyam   magyar nyelv                            írásbeli 

 matematika írásbeli 

6. évfolyam                                                       magyar nyelv   írásbeli 

 matematika   írásbeli 

 hittan írásbeli 

 magyar irodalom szóbeli 

7. évfolyam                                                       magyar nyelv   írásbeli 

 matematika   írásbeli 

 idegen nyelv szóbeli 

 történelem szóbeli 

 hittan szóbeli 

8. évfolyam idegen nyelv   írásbeli 

 kémia/ fizika   írásbeli 
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            hittan                   szóbeli 

 magyar irodalom szóbeli 

 biológia/ földrajz szóbeli 

 

Az írásbeli dolgozat megírására 45 perc áll a tanulók rendelkezésére. A felügyeletet nem 

szakos pedagógus látja el. A dolgozatokat a szaktanár javítja és értékeli. 

A szóbeli vizsga bizottsága két fő: a szaktanár és az igazgató által kijelölt másik pedagógus. 

A tanuló által véletlenszerűen kihúzott „tételt”, témakört és az osztályzatot jegyzőkönyvben 

rögzítjük. 

7 - 8. évfolyamon a szóbeli hittan vizsgát kiváltja, ha a tanuló konfirmációi vizsgát tett. 

 

Követelmények: 

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák döntően az adott évfolyam, illetve korábbi évek 

alapkövetelményeire épülnek, melyet a tantárgy helyi tanterve tartalmaz. A felkészüléshez a 

tankönyv, a munkafüzet, az órai jegyzet, vázlat és a tanári magyarázat használható. 

A felkészülés folyamatosan, a szaktanár segítségével történik a tanítási órákon, valamint 

egyéni formában otthon. 

A vizsga anyagát képező témakörök címeit a tanulók a szaktanároktól kapják meg a 2. félév 

első hetében.  

 

Az értékelés: 

Az osztályzatok kihirdetésére a vizsgák végén kerül sor. 

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény értékelése a témazáró 

dolgozatok jegyével egyenlő értékű. A naplóba piros színnel kerül. 

 

A vizsgák időpontja: 

A vizsgák pontos időpontjáról az iskolavezetés dönt, az azon való megjelenés kötelező. 

Amennyiben a tanuló igazoltan mulaszt, úgy a vizsgát pótolni kell. Aki a tantestület 

engedélye nélkül nem tesz eleget a vizsgakövetelményeknek, az elégtelen osztályzatot kap.   

 

3.7 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének 
elvei 
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3.7.1 Idegen nyelvi csoportok kialakításának elvi szabályai 
 
Az adott évfolyamra járó tanulók választás alapján vagy németet, vagy angol nyelvet 

tanulnak. Tapasztalat szerint kisebb számban németet, nagyobb részben az angol nyelvet 

kívánják tanulni. Ez alapján négy csoport kialakítását tartjuk szükségesnek. Az azonos 

ütemben haladók alkotnak egy-egy csoportot az adott nyelven belül, az átjárhatóság 

biztosítása mellett, szaktanári vélemény alapján. A csoportba történő első besorolásról az 

igazgató dönt, figyelembe véve az osztályfőnök véleményét, illetve ha volt nyelvi szakköri 

előzmény.  Célunk az idegen nyelv minél hatékonyabb tanítása, és örömmel történő tanulása. 

 

3.7.2 Egyéb foglalkozások szervezése 
 
Egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú 

foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja. 

Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazott tarthat. 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számát minimum 8 főben határozzuk meg 

csoportonként, figyelembe véve a személyi és tárgyi feltételeket. A foglalkozásokról 

mulasztási és haladási naplót vezetünk. 

Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve. 

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával 

egyidejűleg – a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt. 

Így biztosítjuk tanulóink számára egyéb foglalkozások keretében a szakköröket, felzárkóztató 

és fejlesztő foglalkozásokat, tehetséggondozást, felkészülést a következő napra, az önálló 

tanulást, sportfoglalkozásokat, énekkart, egyéb önképző köröket. 

 

3.8 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 

Az Nkt. 80. §. (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév 

rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, tanévenként megszervezi - a 

felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy 

tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az 
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iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. A mérés megszervezésére az Nkt. 80. § 

(2)-(8) bekezdésében foglaltak alkalmazandók. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során leképezhetők az egyes képességeknél 

felmerülő hiányosságok. Az így feltárt problémás területek a gyerekek életmódjának 

ismeretével kiegészítve megfelelő kiindulási alapot biztosítanak az egyén, illetve a közösség 

felzárkóztató, fejlesztő tervének elkészítéséhez. 

Kidolgozásra került a diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és visszajelentő 

eszköz a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NETFIT.  

A NETFIT program alapján történik a tanulók fizikai állapotának mérése.  

A teszteredményekből a diákok és szüleik felvilágosítást kapnak az adott tanuló fittségi 

állapotáról. 

 

3.9 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

3.9.1 Egészségnevelési elvek 
 
A helyi megvalósításának részletes elvi szabályai a pedagógiai program „Teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók. 

 

3.9.2  A környezeti nevelés alapelvei, céljai, feladatai 
 
Alapelvek: 

Fenntartható fejlődés erősítése.  

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődés feltételeinek megvalósítását szolgálja. Olyan 

fejlődést, mely a jelen szükségleteit kielégíti anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 

nemzedékeinek esélyeit. 

Környezetünk védelme 

Az ember környezetéhez hozzátartozik a természetes, az épített és a társadalmi környezet. 

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri a 

természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönösségét, helyét és szerepét a környezeti 

rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezeti magatartási és életviteli 

mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. 
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E cél eléréséért biztosítanunk kell tanulóink számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassák a 

pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget, a környezet megvédéséhez szükséges 

értékrendszert, készséget, tudást.  

Rendszerszemléletű környezetlátás 

A környezeti nevelésnek rendszerszemléletűnek kell lennie, hiszen környezetünkben minden 

mindennel összefügg, ez lehetőséget ad több tudományterület összekapcsolására is.  

A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, mely nem korlátozódik csak az iskolára, az 

élet más színterein is megjelenik.  

Problémamegoldó szemlélet 

A környezeti nevelésnek a valós életben kell gyökereznie. Helyi problémákra és azok 

megoldására természeti, társadalmi jellemzők megismerésére kell támaszkodnia. Ezek 

megoldása közben láttatja meg a globális összefüggéseket. (természettudományos 

kompetencia) 

A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az 

együttműködésre nevelés, az egymásra figyelés, egymás elfogadása, a társadalomba való 

beilleszkedés képességének fejlesztése. Mivel a jövő ökológiai problémái előre sok esetben 

nem láthatóak, ezért fontos az problémamegoldó gondolkodás, kreativitás képességének 

kialakítása és fejlesztése. (matematikai kompetencia) 

 

Konkrét célok és feladatok 

• Hajlandóságot kell ébresztenünk a tenni akarásra, a konkrét problémák megoldására, 

hatékony együttműködésre és eredményes konfliktuskezelésre. 

• Nyitottá kell tennünk tanulóinkat a környezet szépségeink befogadására, kritikussá a 

negatív környezeti jelenségekkel szemben. 

• Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos 

életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének megérzését. 

• Élményhelyzeteket kell biztosítanunk, hogy helyes döntéseket tudjanak hozni 

felelősségteljes magatartással, jó értékítélettel a pozitív jövőkép kialakulásának 

érdekében. 

• Biztosítanunk kell a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének és 

megoldásának lehetőségét. 
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• Ki kell alakítanunk a gyerekekben a helyes választás képességét, adjunk lehetőséget a 

környezetkímélő technológiákkal készült termékek megismerésére, a takarékos és 

mértékletes életvitel igényére. 

• A környezeti nevelés beépítése egyéb tantárgyakba lehetővé teszi az összetett 

környezeti jelenségek sokoldalú megközelítését, megismerését. (magyar irodalom, 

történelem, művészeti tárgyak, technika) 

• A jelenlegi természeti és épített környezet megismerését biztosító programok: több 

napos osztálykirándulások, nemzeti parkok megismerése, témahét, jeles napok, 

természeti ünnepek megünneplése. A programok költségeit a szülők viselik, illetve a 

programokra való pályázás útján szerzünk támogatást. 

• Ezért a programok szervezése mindig a Szülői Szervezettel történő egyeztetéssel 

történik. 

• Részvétel a szelektív hulladékgyűjtési és újrahasznosítási programban. 

• Az ökológiai szemlélet kialakítása, fejlesztése a természetes életközösségek 

megfigyelésével, környezeti változások nyomon követésével, természetes élőhelyek 

megóvásával, irányított természetvédelmi tevékenységgel.(téli madáretetők készítése, 

folyamatos madáretetés) 

• Törekednünk kell arra, hogy az iskolai rendezvények a lehető legkisebb mértékben 

terheljék a környezetet. 

• Iskolánk környezeti adottságainak megőrzése, udvarunk további parkosítása a 

gyerekekkel közösen megoldható gyakorlati feladat. 

 

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: 

• Természettudományos kompetencia 

• Az emberi tevékenység okozta változások megértése 

• A fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség 

• A tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, 

• közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásának felelőssége 

• Szociális és állampolgári kompetencia: 

• Közügyekben való aktív közreműködés fontossága a környezetvédelemben 

• Környezettudatosság, esztétikai tudatosság 

• Környezetünk esztétikus alakítása, egyetemes és kulturális örökségünk védelme 
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3.10  A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 
intézkedések 

 

3.10.1  Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben 
 
Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy lehetővé váljon 

• minden nemű megkülönböztetés megszüntetése, 

• az egyenlő bánásmód, 

• az emberi méltóság tiszteletben tartása, 

• a társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett és megvalósítást nyert infrastrukturális és tartalmi, továbbá szakmai 

fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési 

igényű tanulók nevelési-oktatási helyzetének javítására.  

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

• az intézményünkhöz kapcsolódó családok szociális helyzetét 

• a közszolgáltatások elérhetőségét 

• a gyermekek HH ill. SNI eloszlását az egyes iskolai osztályokban 

• a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 

• a lemorzsolódás arányát 

• a továbbtanulási mutatókat 

• a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 

• az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 

• a kompetencia mérések eredményeit 

• az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést 

• a módszertani képzettséget 

• az intézményi együttműködéseket (más felekezetek, egyházak civil szervezetek) 

 

3.11  A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló 
magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez 
kapcsolódó elvek 

 

Magatartáson értjük a tanuló: 
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• iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát, 

• önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát, 

• hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban, 

• házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását, 

• a közösség érdekében végzett tevékenységét, 

• viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét. 

 

Szorgalmon értjük a tanuló: 

• tanulmányi munkához való viszonyát, 

• munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát, 

• önálló feladatai elvégzésének minőségét, 

• rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását, 

•  aktivitását. 

 

 

3.11.1  A magatartás értékelése 
 
Magatartás Példás Jó Változó Rossz 
1. Fegyelmezettsége Nagyfokú 

állandó 

Megfelelő még 

nem teljesen a 

sajátja 

Másokat zavaró, 

változó, de 

igyekszik 

Erősen 

kifogásolható, 

negatív 

2. Viselkedés 

kultúrája 

Tisztelettudó, 

udvarias 

Kivetni valót 

hagy maga után 

Udvariatlan, 

nyegle 

Durva, romboló,  

közönséges 

3. Hatása a  

közösségre 

Pozitív, aktív, 

jóindulatú 

Közömbös, nem 

árt 

Vonakodó, 

ingadozó 

Negatív ártó, 

megfélemlítő 

4. Házirend betartása Betartja, arra 

ösztönöz 

Néha hibázik Részben tartja be Sokat vét ellene 

5. Felelősségérzete Nagyfokú Időnként 

felelőtlen 

Ingadozó Megbízhatatlan 

 
3.11.2 Magatartásra adható dicséretek és elmarasztalások 
 
Szóbeli: 

• Egyéni, személyes 
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• Osztályközösség előtt 

• Szülők jelenlétében 

• Iskola közössége előtt 

• Súlyos vétség, a házirend sorozatos megszegése, társak bántalmazása esetén fegyelmi 

tárgyalás hívható össze, amelyen a DÖK képviselői is jelen vannak. 

 

Írásbeli: 

• Szaktanári dicséret, illetve figyelmeztetés (tájékoztató füzetbe, legfeljebb 3) 

• Szaktanári intés (tájékoztató füzetben, legfeljebb 2)  

• Osztályfőnöki dicséret, illetve figyelmeztető, intő, megrovás (tájékoztató füzetbe, 

dicséretek száma nem korlátozott, figyelmeztető, intő és megrovás (legfeljebb 1) 

• Igazgatói dicséret, illetve figyelmeztető, intő, megrovás (tájékoztató füzetbe) 

• Nevelőtestületi dicséret (félév végén tájékoztató füzetbe, év végén bizonyítványba) 

 

3.11.3 A szorgalom értékelése 
 
Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 
1. Tanulmányi 

munkája 

céltudatos, 

törekvő, odaadó, 

igényes a tudás 

megszerzésében 

figyelmes, 

törekszik a jó 

tanulásra, 

néha buzdítani 

kell 

munkája 

ingadozó, 

gyakran kell 

figyelmeztetni  

munkája hanyag, 

akadályozó, 

ellenálló 

2. Munkavégzése kitartó, pontos, 

megbízható, önálló 

rendszeres, 

többnyire 

önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, 

önállótlan 

megbízhatatlan, 

önállótlan 

3. Kötelességtudata Kifogásolhatatlan, 

precíz 

néha 

ösztökélni kell 

csak folyamatos 

figyelmeztetésre 

dolgozik 

sok az el nem 

végzett feladata, 

nem érdeklik a 

feladatai  

4. Tanórákon kívüli 

aktivitása 

érdeklődő, 

rendszeres, aktív 

ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán dolgozik egyáltalán nem 

dolgozik 

5. Felszerelése felszerelését 

rendben tartja 

felszerelése 

néha hiányos 

felszerelése 

gyakran hiányos  

felszerelése 

mindig hiányos 
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3.11.4  Szorgalomra adható dicséretek és elmarasztalások 
 
Szóbeli: 

• Egyéni, személyes 

• Osztályközösség, iskolaközösség előtt 

• Szülők jelenlétében 

Írásbeli: 

• Szaktárgyi dicséret, illetve figyelmeztetés (tájékoztató füzetbe, legfeljebb 3) 

• Osztályfőnöki dicséret, illetve figyelmeztető (tájékoztató füzetbe, dicséretek száma 

nem korlátozott, figyelmeztető legfeljebb 1) 

• Igazgatói dicséret, illetve figyelmeztető (tájékoztató füzetbe) 

• Nevelőtestületi dicséret (félév végén tájékoztató füzetbe, év végén bizonyítványba) 

• Szaktárgyi dicséret félév és végén (A tantárgy minősítésénél „Kitűnő” minősítés) 

• Szaktárgyi versenyeken elért eredmények esetén szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói 

dicséret (Fokozata: 3 szaktanári, 2 osztályfőnöki, 1 igazgatói, tantestületi) 

 

Az iskolai jutalmazás alkalmai: 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

• példamutató magatartást tanúsít 

• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

• az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez 

• iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón vesz részt 

• vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében  

az iskola jutalomban részesíti. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén: 

• szaktárgyi teljesítményért, 

• példamutató magatartásért, 

• kiemelkedő szorgalomért, 

• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A 

dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 
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A tanév végén, valamint a nyolc éven át kitűnő vagy jeles eredményt elért tanulók oklevelet 

és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen, az iskola közössége előtt vesznek 

át. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetés kiszabása: 

Azt a tanulót, aki: 

• a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

• a házirend előírásait megszegi 

• árt az iskola hírnevének  

büntetésben lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyosságától függően el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő 

tudtára kell adni! 

 

3.12  A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

3.12.1  Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A magasabb évfolyamba lépésről a 

tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt.  

 

A tanuló az első évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

Az évfolyamismétlésről való döntés a második évfolyamtól kezdve a pedagógus, illetve a 

nevelőtestület kizárólagos szakmai kompetenciájába tartozó tanügy-igazgatási döntés. Nem 

kell a szülő beleegyező nyilatkozata. 
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Mind alsó, mind felsőbb évfolyamokon törekszünk a bukásmentességre, ne legyen 

évfolyamismétlő tanulónk! Az évfolyamismétlés folyamatos odafigyeléssel, differenciált 

óraszervezéssel, korrepetálással, megfelelő személyre szabott segítségadással elkerülhető. 

 

A szülő kérésére az első évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 

 

Negyedik évfolyamon az idegen nyelv tantárgyból elért gyenge teljesítmény miatt a tanuló 

nem utasítható javítóvizsgára. A törvényben megfogalmazásra került az idegen nyelv 

elégtelen osztályozásának tilalma a nyelvtanulás első évében, mindez azonban nem 

vonatkozik azokra a tanulókra, akik az ötödik vagy ennél magasabb évfolyamokon kezdik az 

idegen nyelv tanulását. 

. 

3.13  Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt 
írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 
korlátai 

 

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés 

erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. 

 

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

kell venni a következőket: 

• a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára 

aránytalanul nagy terhet,  

• vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot, 

• a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, 

• kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat. 

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenőrizzük, a 

hibákat javíttatjuk. 

A felsős tanulószobai illetve az alsós napközis foglalkozás – egyéni tanulás – ideje alatt 

megfelelő szervezéssel és foglalkozás-vezetéssel biztosítani kell, hogy a tanulók másnapra 

felkészüljenek. A foglalkozásokat vezető pedagógus ellenőrzi az írásbeli feladatok 

elkészítését és ellenőrzi, segíti a szóbeli tanulást. 
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Törekedjünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat maradéktalanul 

elvégezzék. Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó 

pedagógus feladata. 

Hétvége előtt, péntekről hétfőre, házi feladatot ne adjunk, legyen idő a pihenésre és 

kikapcsolódásra.  

Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra csak szorgalmi 

feladat adható. 

 
3.14  Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek - a 

projektoktatás szabályai 
 

Kiemelten fontos fejlesztési területek kerülnek előtérbe a projektoktatással: a 

kulcskompetenciák fejlesztése, interaktív eszközhasználat, autonóm cselekvés és interaktivitás 

csoportban. A projektmunka integrálja az említett fejlődési lehetőségeket.  

A tanulók aktív, alkotói csoportmunkát végeznek, ahol önálló munkavégzésre is szükség van, 

miközben IKT- eszközöket használnak, kommunikálnak, és digitális produktumokat állítanak 

elő.  

Fontos, hogy a diákok megtanulják, hogyan kell közösen együttműködve megoldani egy 

feladatot az első lépéstől az utolsóig. Ez a tudás jól alkalmazható az életben és a jelenlegi 

munkaerőpiac is igényli. 

A projektpedagógia fejlesztő hatását a tanítás-tanulás folyamatában történő rendszeres 

alkalmazásával kívánjuk elérni. Oktatási célú projekteket alkalmazunk egy-egy anyagrész 

feldolgozásánál.  

Nagyobb program megvalósítása esetén az alkotói csapatmunka előtérbe kerülésével a tudás 

széleskörű gyarapítását szolgálja: 

 Családi vasárnap    – egy-egy évfolyam tanulói részvételével  

 Ünnepek előtti csendes napok  - az iskolai közösség projektje 

 Tanévzáró SULI-BULI    - az iskolai közösség projektje 

 Kálvin Téri Napok rendezvényei   - az iskolai közösség projektje 

 Tanulmányi kirándulások  – egy-egy évfolyam tanulói részvételével  

 Egyéb lehetőségek    – Témanapok, Témahetek 

3.14.1  A projektmunka alkalmazott fázisai 
 

1. Csoportok kialakítása – érdeklődés szerinti differenciálás 
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2. Kidolgozandó projekttéma meghatározása – problémaalapú gondolkodás 

3. Szerepkörök felosztása – együttműködő képesség 

4. Vázlat készítése – tervezőképesség 

5. Anyaggyűjtés – önálló információ feldolgozás 

6. Projektmunka – közös alkotó tevékenység 

7. Előadás – visszacsatolási élmények 

8. Zárás – értékelés, problémamegoldás 

 

3.14.2  További alapelvek  
 

Az alábbi szempontok érvényesítését tartjuk fontosnak: 

A csoportlétszám az osztálylétszám függvénye, de legalább négy tanuló legyen egy 

csoportban. 

A tanulók preferencia sorrendjei véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra. 

Fontos, hogy az altémakört fogadja el a csoport. Ha a diákok nem azonosulnak, a feladattal 

érdektelenek lesznek. 

Ajánlott szerepkörök: írásosanyag-beszerző, prezentációkészítő, illusztrációs anyagkészítő, 

tesztkészítő, projektnapló író, projektvezető, előadás szervező 

Készítendő produktumok listája (változó: bővíthető/csökkenthető): előadás, illusztráció, 

prezentáció, ismeretanyag, teszt, projekt napló, naptár- határidők, események rögzítésére 

Közösségi fórum szervezése 

 

3.15  Az iskolai írásbeli, szóbeli, beszámoltatások, az ismeretek 
számonkérésének rendje 
 

3.15.1  A szóbeli felelés  
 

Függ a beszédkészségtől, a fellépéstől. Megnyilvánulnak mindazok a metakommunikációs 

mozzanatok, amelyek elárulják az anyag megértését, vagy hiányosságait. A szóbeli feleltetés 

a felelő számára rendkívül fejlesztő hatású, de időigényes, kevéssé teszi lehetővé az egész 

osztály aktivitását. 

3.15.2  Az írásbeli feleltetés  
 

A tanulóknak önállóan kell gondolkodni, a hibára nem figyelmeztet azonnal a tanár. 
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Fontos, hogy a tanulóknak szóban és írásban is legyen lehetőségük a beszámolásra. 

A sajátos nevelési igényű tanulókat a szóbeli számonkérés előtérbe helyezésével kell feleltetni, 

írásbeli feleltetés esetében többlet időt kell biztosítani. 

A témazáró dolgozatra való felkészülés komoly erőfeszítést jelent, akkor is, ha a tanár 

összefoglaló órán súlypontoz, és eligazítást ad, ezért lehetőleg egy nap legfeljebb két 

témazáróra kerüljön sor. 

 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe 

• A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése 

• A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése 

• Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban 

Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének 

(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és 

minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 

 

Formái: Tartalma: Megíratás módja, rendje, korlátai , 

súlya: 

Év eleji felmérés Aktuális tudásszint felmérése, 

a továbbhaladáshoz szükséges 

tudásszint ellenőrzése 

Ha nem előzi meg ismétlés, akkor 

csak a tájékozódást szolgálja. 

Ilyenkor nem osztályozzuk. 

Rövid írásbeli 

számonkérés 

Egy adott témában való 

tájékozottságot, az órára való 

felkészülést ellenőrzi 

15-25 perces,  

bármikor megíratható, súlya a szóbeli 

felelettel egyenértékű. 

Témazáró dolgozat A tananyag egy nagyobb 

témakörének alkalmazás képes 

tudását méri 

Terjedelme 45 perc, esetenként 2*45 

perc. 

Egy napon legfeljebb két témazáró 

dolgozat íratható. 

A témazáró dolgozatot 

összefoglalásnak kell megelőzni és a 

megíratás időpontját, témaköreit a 

diákokkal előre tudatni kell. 

A félévi és év végi osztályzatoknál 

meghatározó súllyal szerepel, de ki 
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kell egészítse szóbeli felelet. 

Év végi felmérés A tanév tananyagának 

alapkövetelményeit méri 

Több órás ismétlésnek kell 

megelőznie, előre be kell jelenteni. 

Súlya a témazáró dolgozattal 

egyenértékű. 

 

Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak két héten belül ki kell javítania, és az eredményeket 

a diákokkal ismertetnie kell. (További szabályozások a házirendünkben „Tanulók jogai 

részben találhatók.”) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók írásbeli beszámoltatását mellőzzük, számukra a szóbeli 

számonkérést biztosítjuk. Ha írásban történik a számonkérés, akkor az, többlet idő adásával 

tehető meg! 

 

3.16  Nappali rendszerű iskolai oktatás 
 

Az Nkt. 27. § (2) alapján az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni 

tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat 

óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak 

az intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Ennek szellemében az egyéni 

tanulás biztosítása mellett szakköri foglalkozásokat kínálunk tanulók számára, érdeklődési 

körüknek megfelelően választhatnak. 

46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy 

a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó 
egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, 

55. § (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére - kiskorú tanuló 

esetében a szülő kérelmére - felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete 

ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása 

alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az igazgató az általános 

iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól a szülő kérelmére 

felmentheti a tanulót - kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 
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napos iskolaként működik - Ezek alapján az intézményben megszervezzük az egyéb 

pedagógiai célú foglalkozásokat a tanulók körében végzett igényfelmérés alapján. 

 

3.17  Könyvtár-pedagógiai program 
 

„A könyvtár-tudománynál nincs szélesebb tudomány,  
az minden tudománynak melléktudománya.” 

 (Szabó Ervin) 
 
3.17.1 A iskola könyvtár-pedagógiai programjának célja az általános 

iskolában 
 
A könyvtár sajátos eszközeivel, szabad légkörével, a személyiségre ható tevékenységével az 

iskolánk arculatát meghatározó értékek megvalósulásának helyszíne. A tanulókkal való 

differenciált foglalkozás megoldásában – szolgálja az ismertelsajátítást, a tanulást, az 

önművelést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a magatartási problémákkal küszködő 

tanulók beilleszkedését, a szociális, kulturális hátrányok leküzdését.  

Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához 

szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljainak megfelelően feldolgozni és 

alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, 

tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az 

információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven 

keresztül tanult informatika tantárgy (számítástechnika és könyvtárhasználat) és az iskolai élet 

egészét átható informatikai (könyvtárhasználatra) nevelés biztosíthatja. 

A könyvtárhasználat oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, 

feldolgozására és a folyamat értékelésére. 

Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, 

valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói 

magatartás kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell 

alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. 

Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja, ezért cél, hogy a tanulók az új 

körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a tanulókban az 

információszerzés, - feldolgozás és - felhasználás etikai szabályait is. 

 

Az iskola könyvtár-pedagógiai programját és céljait meghatározó tényezők:  
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� Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv  

� Az iskola szerkezete és profilja  

� Az iskola pedagógiai programja - nevelési és oktatási célja  

� Az egyes tantárgyak helyi tanterve, követelményrendszere  

 

3.17.2 A könyvtár-pedagógiai tevékenység kiemelt feladatai:  

 

� Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén.  

� A tanuló életvitelét kedvezően befolyásoló tudáskonstrukciók kialakítása.  

� Az alkalmazható tudás (mint az alkotó személyiséggé válás eszköze) megalapozása.  

� A könyvtárral különösen jól fejleszthető kompetenciák fejlesztése: problémamegoldás, 

kommunikáció, kritikai, globális látásmód, információszerzés- és kezelés, a kooperatív 

munkára való alkalmasság.  

� Információkultúra elsajátítása: az információ gyűjtésétől a rendszerezésen, tároláson át 

a kritikai elemzésig, valamint az információ megfelelő formába öntése, 

kommunikálása.  

� A tanulókban a könyvtárhasználaton alapuló önálló ismeretszerzéshez szükséges 

magatartásmódok, tevékenységek kialakítása.  

� Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, az esélyegyenlőség megteremtése.  

� A szociális, kulturális hátrány leküzdése lehetőségének megteremtése.  

� A tehetséggondozás során az érdeklődés elmélyítése, továbbfejlesztése.  

� A tanulás fejlett módszereivel rendelkező, önálló ismeretszerzésre képes 

személyiségfejlesztés.  

 

A könyvtár-pedagógiai program feladatai az 1-8.évfolyamon:  

� Felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és 

átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai 

szabályait.  

� Fel kell készíteni a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek 

felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a 

folyamat értékelésére.  

� Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével 

tudatos és biztos használói magatartás kialakítása.  
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� A könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell alapozni az 

önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat.  

� Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja, ezért cél, hogy a tanulók az 

új körülményekhez alkalmazkodni tudjanak.  

� Tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, - feldolgozás és felhasználás 

etikai szabályait is.  

 

 

3.17.3  Református értékrend a könyvtári nevelésben 

 

A könyvtári nevelés és tanterv összeállításánál figyelembe kell venni a helyi pedagógiai 

programban is feltüntetett értékeket. 

Református iskolánk múltjához és szellemiségéhez kötődően nevelőmunkánk a keresztyén 

erkölcsi tanításokra épül. Kötelességünk ápolni anyanyelvünket és nemzeti hagyományainkat. 

Iskolánk a nemzeti kultúra időtálló értékeit közvetíti erkölcsében, értékrendjében, 

tananyagában és módszereiben. A személyiségfejlesztés, képességfejlesztés, 

közösségfejlesztés és a tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek, valamint a tanulók 

lelki-hitéleti növekedésének segítése minden keresztyén pedagógus feladata az 

esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Ezeknek az alapelveknek érvényesülniük kell a 

könyvtári nevelés során is.  

 

3.17.4  Könyvtári ismeretek az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatán 

 

Általános fejlesztési követelmények 

Az iskolai könyvtár rendszeres látogatásával szerezzen tapasztalatokat a könyvtárban 

végezhető tevékenységekről.  

Tudja azonosítani a könyvtár tereit és állományrészeit.  

Ismerje meg a könyvtár használatának módját és a könyvtárban való viselkedés szabályait.  

Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az életkorának 

megfelelő anyagokból. 

Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket. Megadott forrásból tudjon 

tényeket, adatokat kiemelni.  
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Legyen képes gyermekkönyvek és - folyóiratok szerkezetében eligazodni, a kiválasztott 

szövegrészek tartalmáról beszámolni. Tudja a felhasznált dokumentum főbb adatait 

megnevezni. 

Tapasztalatain keresztül ismerje fel a könyvtár szerepét a tanulásban és a szabadidős 

tevékenységekben.  

Ismerje meg a lakóhelyi gyermekkönyvtárat, és használata során tudja alkalmazni az iskolai 

könyvtárban szerzett tapasztalatait. 

 

 

A könyvtárhasználat célismeretének és a szakóráknak az évi időkerete évfolyamonként: 

 
Évfolyam Informatika  Irodalom 

1.  2 

2.  4 
3.  4 

4.  4 

5.  5 
6. 4 4 
7. 3 4 
8. 3 4 

 
 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
Befogadó tárgy: Irodalom 
1. évfolyam - Évi óraszám: 2 
Ismerkedés a könyvtárral 
A könyvtár terei, 
szolgáltatásai 
 
 
 
 
A könyvkölcsönzés módja 
Gyermeklexikon használata 

• Látogatás az iskolai 
könyvtárban 
Képeskönyvek, mesekönyvek 
helybeni használata. 
A könyvtárban elvárt 
viselkedési szabályok 
tanulása. 
• Szavak magyarázata 
gyermeklexikon használatával 
Kölcsönzés. 

 

2. évfolyam - Évi óraszám: 4 
• A könyvtárhasználat 
szabályai 
 
• A könyv tartalmi és formai 
elemei, főbb adatai 

• Gyermekkönyvek 
válogatása megadott témához, 
egyéni érdeklődés szerint 
• Gyermekkönyv tartalmának 
megállapítása a kép és a 

• Felismeri a könyv főbb 
formai és tartalmi elemeit, 
meg tudja állapítani szerzőjét 
és címét 
• Gyermekkönyv témájának 
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• Gyermeklexikon szerkezete, 
használata 
 
• Gyermeklapok 

szöveg együttes 
értelmezésével. 
Eligazodás a könyvekben 
tartalomjegyzék alapján. 
• Tájékozódás a 
gyermeklexikon 
betűrendjében 
• Ismerkedés 
gyermeklapokkal 
 

megállapítása a cím és az 
illusztrációk segítségével 
• Segítséggel keresni tud a 
gyermeklexikon 
betűrendjében 

3. évfolyam - Évi óraszám: 4 
• A könyvtár terei és 
állományrészei 
 
• A könyvek tartalmi 
csoportjai: szépirodalom, 
ismeretterjesztő irodalom 
 
 
• A szótárak szerkezeti 
jellemzői, használata 

 
 
 

• Adatok, információk 
gyűjtésének, célszerű 
elrendezésének módja 

• Könyvek keresése a 
szabadpolcon szerző és cím 
szerint 
• Szépirodalmi és 
ismeretterjesztő művek 
témájának megállapítása és 
csoportosításuk a főbb 
állományrészek szerint 
• Ismeretlen szavak 
értelmezése az értelmező 
szótár segítségével. 
A magyar helyesírási szótár 
használata. 

• Eligazodás a könyvtár 
tereiben és a gyermekkönyvek 
között 
• A könyv témájának 
megállapítása a főbb tartalmi 
és formai elemek segítségével 
• Az ismeretterjesztő és 
szépirodalom 
megkülönböztetése 
• Címszavak keresése a 
gyermeklexikon és szótár 
betűrendjében 

4. évfolyam - Évi óraszám: 4 
• A lakóhelyi 
gyermekkönyvtár (terek, 
állományrészek, 
szolgáltatások) 

 
 
 

• Az enciklopédia jellemzői, 
gyermekenciklopédiák 

 
 
 
 
 
 

• A nem nyomtatott 
dokumentumok alaptípusai 
 
• Szaktárgyi feladatok 

• Látogatás a lakóhelyi 
gyermekkönyvtárban. 
Az iskolai és 
gyermekkönyvtárról szerzett 
tapasztalatok 
összehasonlítása, rögzítése 
írásban. 
• Fogalmak, nevek, 
témakörök keresése 
enciklopédiában a mutatók és 
a tartalomjegyzék alapján. 
Azonos fogalmak keresése az 
alapvető segédköny-
típusokban. (hasonlóság - 
különbség) 
 
 
 
• Tények és adatok gyűjtése 

• Könyvek tartalmi és formai 
elemeinek (pl. 
tartalomjegyzék, fülszöveg) 
felhasználása a tartalom 
megállapításához 
• Tájékozódás szótárakban , 
gyermeklexikonokban, 
segítséggel enciklopédiában  
• Gyűjtőmunka  
megadott segédkönyvből  
segítséggel, beszámoló a  
megtalált információról 
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megoldása a megismert 
dokumentumokkal 
 

segédkönyvekből tantárgyi 
témához 

 
3.17.5 Könyvtári ismeretek az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatán 
 
Általános fejlesztési követelmények 
 

Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. 

Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat.  

Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való 

viselkedés normáit. 

A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló 

használatukra.  

Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk folyamatosan változó ismerethordozókon 

jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában. 

Ismerje a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban. Iskolai feladatai megoldásához és 

mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő 

segédkönyveket.  

Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár katalógusaiban, 

adatbázisaiban. 

Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük 

információkat szerezni, és elvégzett munkájáról beszámolni.  

Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni. 

Tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas 

eltöltésében betöltött szerepét.  

Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi 

közkönyvtárat is.  

Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök 

kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. 

 
Befogadó tárgy: Irodalom 
5. évfolyam Évi óraszám: 5 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
•  A könyvtár raktári rendje 
 
 

• A könyvtár tereinek és 
állományrészeinek 
megkülönböztetése 

• Könyvtári gyűjtőmunka 
különféle tantárgyak 
megadott témáihoz 
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•  Dokumentumtípusok: 
könyv, időszaki kiadvány, 
sajtótermék, évkönyv 

 
 
 
 
 
 

•  Segédkönyvek: szótár, 
lexikon, enciklopédia 

• Szöveges és képi 
információk értelmezése  
• Könyvek tartalmának 
megállapítása és ismertetése 
formai és tartalmi elemeik 
felhasználásával 
• Könyvek keresése 
különböző tantárgyak 
megadott témáihoz  
• Segédkönyvek használata 
ismeretlen fogalmak, 
kifejezések, eseményekhez, 
személyekhez kapcsolódó 
adatok kereséséhez, 
nyelvhelyességi 
önellenőrzéshez 
• A felhasznált források 
azonosítása a dokumentumok 
főbb adatainak 
megnevezésével 
 

• Szótárak, gyermek-
lexikonok használata 

Befogadó tárgy: informatika 
6. évfolyam Évi óraszám: 4 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
•  Raktári rend, raktári jelzet 
•  Szépirodalom: betűrend 
•  Ismeretközlő irodalom: 
szakrend 
 
•  Dokumentumtípusok 
- nyomtatott (könyv, 
sajtótermékek) 
- nem nyomtatott 
(audiovizuális és 
számítógéppel olvasható) 
 
• Betűrendes leíró katalógus 
szerkezete, használata 

• Megadott művek keresése és 
tematikus gyűjtőmunka a 
könyvtár szabadpolcos 
állományában a feliratok és a 
raktári jelzet segítségével 
• Különböző típusú és témájú 
dokumentumok formai, 
tartalmi és használati 
jellemzőinek megállapítása  
• Azonos művek keresése 
különböző ismerethordozókon 
 
• A katalóguscédula 
értelmezése. Tájékozódás 
dokumentumokról a szerző, 
cím és egyéb szempontok 
szerint a betűrendes leíró 
katalógus segítségével 

•Tudjon eligazodni az iskolai 
könyvtár szabadpolcos 
állományában 
•Legyen képes 
megkülönböztetni a főbb 
dokumentumtípusokat 
•Tudjon szerző és cím szerint 
keresni a betűrendes leíró 
katalógusban 

Befogadó tárgy: Irodalom 
6. évfolyam Évi óraszám: 4 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
•  Sajtótermékek jellemzői: • Különböző sajtótermékek • Anyaggyűjtés 
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- formai 
- tartalmi 
•  Nyomtatott dokumentumok 
információi 
- szövegtípusok 
- illusztráció 
•  Az adatfeldolgozás alapvető 
ismeretei 
 

megismerése 
• Tematikus gyűjtőmunka 
folyóiratokból 
• A gyűjtött anyag 
feldolgozása (jegyzetkészítés, 
rendszerezés, vázlatkészítés, 
felhasználás) 
• Segédkönyvek használata 
különböző szövegtípusok 
feldolgozásában 
• Segédkönyvek 
csoportosítása. Azonos 
fogalmak keresése és 
értelmezése szótárban, 
lexikonban és 
enciklopédiában 
Nem szöveges információk 
(képek, ábrák jelek) 
értelmezése 

segédkönyvekből, 
sajtótermékekből 
• Jegyzet és vázlat készítése 
• Vizuális információk 
szerepének megértése  

Befogadó tárgy: informatika 
7. évfolyam Évi óraszám: 3 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
•  Kézikönyvtár: 
könyvtípusok, használati 
jellemzőik 
 
 
 
 
 
•  Könyvtártípusok: nemzeti 
könyvtár, szakkönyvtár, 
közkönyvtár és iskolai 
könyvtár 

•  A kézikönyvtár 
összetételének és 
tájékozódásban betöltött 
szerepének megismerése  
• A kézikönyvtár jellemző 
könyvtípusainak használata 
szaktárgyi feladatok 
megoldásában 
• Különböző típusú 
könyvtárak megismerése 
könyvtárlátogatással, ill. 
közvetett forrásokból 

• Tudja, hogy milyen 
könyvtípusok tartoznak a 
kézikönyvtárhoz 
• Tudjon információt keresni 
segédkönyvekben (szótár, 
lexikon, enciklopédia) 
• Szerezzen tapasztalatokat a 
lakóhelyi közművelődési 
könyvtárban 
• Tudja, hogy hazánk 
nemzeti könyvtára az 
Országos Széchényi Könyvtár 

Befogadó tárgy: Irodalom 
7. évfolyam Évi óraszám: 4 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
• A könyvtár 
dokumentumainak 
felhasználása különféle témák 
feldolgozásában 

• Önálló tájékozódás a 
könyvtárban 
• Anyaggyűjtés különböző 
tantárgyak témáihoz 
• Egyszerűbb témák önálló 
feldolgozása a könyvtár 
dokumentumainak (segéd-
könyv, kézikönyv, ismeret-
terjesztő könyv, folyóirat stb.) 

• A kézikönyvtár 
funkciójának ismerete 
• Gyűjtőmunka 
segédkönyvekből 
• Jegyzet és vázlat készítése 
• Beszámoló megadott 
forrásból  
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felhasználásával 
A forrásfeldolgozás 
lépéseinek alkalmazása: a 
téma pontos megfogalmazása, 
problémafelvetés, 
forrásválasztás és -
feldolgozás segítséggel 
(jegyzetelés, rendszerezés, 
vázlatkészítés), beszámoló 
(szóban vagy írásban), 
hivatkozás a forrásra 
 

Befogadó tárgy: informatika 
8. évfolyam Évi óraszám: 3 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
•  Tárgyi katalógusok: 
szakkatalógus, tárgyszó 
katalógus 

• Források keresése szaktárgyi 
feladatokhoz tárgyi 
katalógusok segítségével 
• A keresett téma kifejezése 
tárgyszóval, ill. szakjelzettel 
• A tematikus keresés 
lépéseinek felismerése, 
gyakorlása 

• Tudja, hogy a tárgyszó, ill. 
szakjelzet a könyv tartalmát 
fejezi ki 
• Tudjon a szakjelzet alapján 
a szabadpolcon 
ismeretterjesztő műveket 
keresni  
• Legyen képes – segítséggel 
– egyszerű keresési 
feladatokat megoldani a tárgyi 
katalógus felhasználásával 

Befogadó tárgy: Irodalom 
8. évfolyam Évi óraszám: 4 
Tematikus tananyag Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 
• Tárgyi katalógus 
• Forrásjegyzék 
• Cédulázás 

• Forráskeresés tantárgyi 
vagy közhasznú problémák 
megoldásához a könyvtár 
tárgyi katalógusaiban  
• A kiválasztott források 
lényegének rögzítése 
cédulázással  
• Szóbeli vagy írásbeli 
beszámoló készítése többféle 
forrás felhasználásával 

• A könyvtár tájékoztató 
eszközeinek használata 
(kézikönyvtár, katalógusok) 
• Keresés segítséggel a 
könyvtár tárgyi 
katalógusaiban 
• Témafeldolgozás egy-két 
forrással  
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4 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, LEGITIMÁCIÓ 
 

A pedagógiai program hatálya érvényessége 

 

A pedagógiai program személyi és területi hatálya kiterjed az egész intézményre, az iskola 

külső rendezvényeire, tanórai és egyéb foglalkozásaira, az iskola valamennyi tanulójára, 

dolgozójára, továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre.  

 

Az intézmény 2016. szeptember 1-jétől, az átdolgozott, a nevelőtestület által elfogadott, az 

intézmény vezetője által jóváhagyott, és a fenntartó által is elfogadott, jóváhagyott pedagógiai 

program szerint szervezi meg, és végzi nevelő-oktató munkáját. 

 

Az iskola pedagógiai programja felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 

Az érvényesség addig tart, amíg a törvényi változások, és a partnerek igényeinek a változása 

az átdolgozást újból szükségessé nem teszik. 

 

A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület és a fenntartó Presbitériumfolyamatosan figyelemmel kíséri. 

Módosítását jogszabályi változások eredményezhetik, vagy az intézmény cél- és 

feladatrendszerében bekövetkező módosítások, fenntartói döntések tehetik szükségessé. 

 

A pedagógiai program nyilvánossága 

 

Törvényi előírások alapján (az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet) a pedagógiai 

programot nyilvánosságra kell hozni. 

 

 


