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Királyegyháza, 2022 
A Királyegyházai Általános Iskola küldetésnyilatkozata 

 

A Királyegyházai Általános Iskolában egyformán érték a tanuló, a szülő és a pedagógus, és ez 

a három fél egymás partnereként, együtt igyekszik tenni azért, hogy a felnövekvő nemzedék - 

az iskolából majdan kilépő tanuló - a szükséges felelősséggel, ismeretekkel és képességekkel 

legyen felvértezve ahhoz, hogy saját sorsát sikeresen irányítani, a közvetlen és tágabb 

környezetét – úgy közösségi, mint gazdasági, technikai és fenntarthatósági tekintetben – a 

fejlődésben, az értékek megőrzésében elősegíteni tudja. 

A siker kulcsa: a szakmailag felkészült, toleráns, rugalmas, kitartó és kellően motivált 

pedagógus, aki önmaga, a saját fizikai valójában, a szellemiségében, a mindennapi 

tevékenységében, emberi mivoltában példa és így a legnagyobb hatással és felelősséggel bír 

a nevelési és oktatási folyamatokban, az iskola mindennapi életében. A pedagógus őszinte 

gyermekszeretete, a helyi társadalommal szembeni nyitottsága, magatartása, értékközvetítése 

határozza meg a három fél együttműködésének lehetőségeit. Éppen ezért iskolánkban 

kiemelten fontos a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül és közvetve 

segítő kollégák megbecsülése, a kötelezően elvárható tevékenységek és azon túlmutató 

hozzáadott érték tisztelete. 

A kisiskola előnyeit élvezve szorgalmazzuk a minél gyakoribb találkozást és párbeszédet a 

szülőkkel, szem előtt tartjuk a szülők elvárásait és a gyermekek nevelése, oktatása érdekében 

olyan lehetőségeket igyekszünk teremteni, melyek minél nagyobb mértékben elősegítik a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkező tanulóink számára a 

hátránykompenzációt, hogy biztosítsuk a tanítványaink esélyegyenlőségét a társadalomban. A 

szülők pedig teljesítik a Nemzeti köznevelési törvény szerinti kötelességüket, miszerint: 

„A szülő kötelessége, hogy a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá 

megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, 

figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét.”1 

Arra törekszünk, hogy a mi iskolánkban a tanulók ne „elszenvedői”, hanem aktívan 

együttműködő részesei legyenek a tanítási tanulási folyamatoknak, akiknek szintén 

felelősséget kell vállalniuk saját előmenetelükért, fejlődésük színvonaláért a maguk 

életkorának és képességeinek függvényében.  

A felnőttek - pedagógusok és a szülők - közös felelőssége olyan körülményeket teremteni, 

hogy a tanulók a tanulási tevékenységüket akadálymentesen folytathassák, abban minél több 

sikerhez jussanak. 

Iskolánkban a nevelés-oktatás folyamatában prioritást élvez a személyiség, az önismeret és a 

reális önértékelés fejlesztése, mert hisszük, hogy ezen alapokon lehet az ismereteket tartósan, 

alaposan elsajátítani, elsajátíttatni. Az ismeretátadás során pedig elsődleges célunk a tanulási 

képesség fejlesztése, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, valamint a tanulók olyan 

                                                             
1 Nemzeti köznevelési törvény 42. A szülő kötelességei és jogai 72. szakasz 1. bekezdés (a) pontja 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV_letöltve 2019. 08. 06. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV_letöltve
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alapkészségek – írás, olvasás, digitális írás, olvasás és matematikai, logikai alapkészségek – 

birtokába juttatása, melyek mindezekhez elengedhetetlenül szükségesek.  

 

Mottónk 
 

„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt,  

hogy önmagáért élvezzék a tanulást,  

ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak.  

Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások 

legyőzését,  

felnőtt életükben is  

keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket.  

Nagyobb valószínűséggel  

ragadnak meg új lehetőségeket,  

keresnek új módszereket,  

dolgoznak olyan feladatokon,  

amelyeknek nincs egyértelmű megoldása,  

és ösztönöznek másokat arra,  

hogy nehéz problémákon dolgozzanak.” 

 

/Csíkszentmihályi Mihály/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Az intézmény alapadatai 
 

Az intézmény neve: Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény képviselője: Konyári Tímea Eszter 

OM azonosító: 203417 

Az intézmény címe: 7953 Királyegyháza, Petőfi utca 63. 

Kapcsolat 

E-mail: iskola.kiralyegyhaza@gmail.com;  

Telefon: +3673340045; +36302689823 

Web: www.kiralysuli.hu 

Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 

Fenntartó képviselője: Bognár László 

Fenntartó címe: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. 

E-mail: szigetvar@kk.gov.hu 

Telefon: +36 (73) 795 214, +36 (73) 510 100 

Web: https://kk.gov.hu/szigetvar 
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Az iskola nevelési programja 
 

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

eszközei, eljárásai 
 

A törvényesség elve 
 

Az Alapító okiratban vállalt feladat ellátási kötelezettségek szerinti működés a vonatkozó 

jogszabályi háttér betartásával 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 
Kormányrendelet; illetve annak Melléklete, különös tekintettel a III. részre (Glosszárium)  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet  

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről  

 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (irányelv) 

 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, 
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (TKr.) 

 73/2013. Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 aktuális törvényi változások, rendeletek figyelemmel kísérése, alkalmazása 
 

Az egyéni bánásmód elve 
 

 A képesség szerinti fejlesztés, amihez nemcsak a kiemelt figyelmet igénylő, 

felzárkóztatásra, tehetséggondozásra igényt tartó tanulónak, hanem mindenkinek joga 

van, úgy a tanulmányi munka során, mint a szabadidős tevékenységekben. 

 Az egyéni bánásmód segíti a képességek kibontakozását, tehetségek fejlődését, ezáltal 

a tanuló megtalálja a helyét az osztály közösségében, az iskolaközösségben. A 

differenciálás megvalósítása a tantárgyi munkában, az egyéni képességekhez jobban 

igazodó szóbeli, írásbeli számonkérés, egyéni bánásmód a tanórán kívül. 

 A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

és a hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való 

egyénre szabott foglalkozás  

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás megvalósítása a tanítási órákon és a kiscsoportos, 

valamint egyéni foglalkozásokon 

 

 

 

 

 

 

http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html
http://www.magyarkozlony.hu/melleklet/mellekletMK12177.html
http://www.ofi.hu/www.magyarkozlony.hu/pdf/16512
http://www.ofi.hu/www.magyarkozlony.hu/pdf/16326
http://www.ofi.hu/www.magyarkozlony.hu/pdf/16326
http://www.ofi.hu/www.magyarkozlony.hu/pdf/16306
http://www.ofi.hu/www.magyarkozlony.hu/pdf/16306
http://www.ofi.hu/www.magyarkozlony.hu/pdf/16426
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A közösségfejlesztés elve 
 

 A humán szocializáció segítése: a társadalomba való beilleszkedést a tanulók az 

iskolában „gyakorolják”. Minél több élményt nyújtó és tartalmas közösségi program 

működtetése az intézményben: tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, versenyek, 

vetélkedők, megemlékezések, DÖK rendezvények, osztályprogramok. 

 A legfontosabb közösségformáló erő az osztály. Kiemelt feladat az átgondolt 

osztályfőnöki munkaterv készítése. Olyan osztályprogramok szervezése, amelyet 

szívesen választ sok gyermek a sok egyéb lehetőség ellenére is. Minden pedagógus 

feladata, hogy a tanóráin feladatokkal, értékelő, dicsérő szavakkal alakítsa a 

közösségtudatot az osztályban. 

 A diákönkormányzat saját program szerint működik. Az önszerveződés a 

legalkalmasabb forma a közösségi élmény nyújtásához: diákközgyűlés, gyermeknap, 

farsang, lásd: ünnepeink 

 Iskolánk legfontosabb közösségformáló rendezvényei a tanév jeles napjai, amelyeket a 

„Közösségfejlesztés” című fejezetben részletesen ismertetek. 

 Iskolai közös ünnepek, megemlékezések  

 Aktív kapcsolat a szülőkkel 

 Aktív kapcsolat a helyi társadalommal, mikrotérséggel: önkormányzatokkal, civil 

szerveződésekkel, gazdasági szervezetekkel 

 DÖK programok megvalósítása: diákközgyűlés, gyermeknap, farsang, lásd: ünnepeink  

 Osztályprogramok 

A hazaszeretetre nevelés elve 
 
 A nemzeti identitástudat kialakítása: nemzeti jelképeink tisztelete; hagyományaink 

megismerése, ápolása 

 Szűkebb és tágabb környezetünk megismerése 

 Határainkon túli magyarság megismerése, kapcsolatépítés 

 Magyarságtudatunk alakítása legfontosabb céljaink egyike. Magyarságtudatunk 

erősítése, a magyar nyelv ápolása, a magyar történelem ismerete, a nemzeti 

büszkeségeink: nagyjaink ismerete  

 Helyünk, szerepünk Európában. 

 A tantárgyakból, tanórán és iskolán kívüli tevékenységből álló feladatokat akkor tudja a 

pedagógus jól megvalósítani, ha olyan légkört teremt, amely az értelem mellett az 

érzelmekre is hat. A magyar, a történelem, a földrajz, a természetismeret és a 

honismeret tantárgyak helyi tantervében kiemelten szerepel a nemzeti identitástudat 

alakítása. 

  A nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével (osztály vagy iskolai keretben) a nemzeti 

öntudat, a büszkeség érzését alakítjuk tanulóinkban. A helyi hagyományok ápolása a 

gyakorlatban is megvalósul szakköreinkben, valamint a helyi társadalommal közös 

megemlékezéseken, ünnepségeken, rendezvényeken.  A történelem és földrajz helyi 

tanterve kiemelten foglalkozik keresztény államiságunk kialakulásával, a magyar 

kereszténység fontos közép-európai szerepével. 

 Szeretnénk megtanítani a diákokat a helyes beszédre, olvasásra, fogalmazásra, 

önkifejezésre. Nagy hangsúlyt kell fektetünk a szép beszédre. A magyar jól artikulált, 

lassú nyelv. Ezt a mai rohanó világban újra kell tanulni, az érvényesülés egyik kulcsa: a 

hatékony kommunikáció fejlesztése érdekében is.  
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 Kultúránk, hagyományaink ismerete: az iskola kulturális élete szorosan illeszkedik 

Királyegyháza község kulturális életéhez, és kölcsönösen kiegészítik egymást. A 

lehetőségektől függően színház- és múzeumlátogatásokat  is szervezünk.  Az iskolai 

ünnepélyeken a diákok bemutatják zenei tudásukat, fellépnek szavalatokkal. Az iskola 

életéről az iskolai honlapon kívül hírt ad a kiralyegyhaza.hu weboldal, az iskola 

közösségi oldala és a havonta megjelenő Helyzet című helyi lap is. 

 A kultúra része az emberi kapcsolatok, érzések kifejezési formája. Ezért a tisztelettudó 

viselkedést meg kell tanítani a diákoknak, kezdve a köszönéstől az öltözködésen és 

étkezésen át a helyes beszélgetésig. Ezt természetesen csak a pedagógusok egységes 

és igényes példaadásával lehetséges elérni. Az tanulóktól elvárt viselkedést a Házirend 

tartalmazza. 

A kulturált életre neveléshez hozzátartozik, hogy óvjuk, becsüljük meg környezetünket. 

Az iskolai életünkben lehetőség adódik, hogy gyerekeinket neveljük: az élet tiszteletére, 

a világ megismerésére és megbecsülésére, szűkebb környezetünk szépítésére. 

A testi-lelki harmónia elve 
  

 Célunk a testi-lelki egészség megóvása, fejlesztése, ennek érdekében az 

egészségnevelési programban megfogalmazott módokon teszünk erőfeszítéseket 

 Az egészségfejlesztési program külön-külön tárgyalja a mindennapos testnevelés 

megvalósulását, a teljes körű egészségfejlesztés megvalósítását az iskolai kereteken 

belül. 

 A szeretetteljes légkör az alapja a tanár-diák, diák-diák kapcsolatnak. Ha a pedagógus 

személyiségében a tanulók a szeretetet tapasztalják, nyílt, őszinte, hibájukat beismerő 

személyekké válnak. Pedagógiánkra jellemző a javításba vetett hit, a hibázás 

megengedése. 

A motiválás elve 
  

 A tanulókat érdekeltté tenni a tanulási folyamatok eredményességére nézve 

 Az alkalmazott taneszközök és módszerek kiválasztása során előnyben részesítjük 

azokat, melyek erősítik, szélesítik a tanulók tanulási motivációjának bázisát, ezért 

prioritást élveznek a digitális taneszközök: interaktív tábla, interaktív panel, asztali 

számítógép, tanulói laptop, tablet és az okostelefon! 

 A pedagógusokat védeni a burnout bekövetkezésétől: az elvégzett munka értékelése, 

az elhivatottság, a szakmai igényesség és fejlődés elismerése, a pedagógusok 

megbecsülése minden lehetséges módon és formában. 

Didaktikai alapelvek 
 
 Tudatosság és szakszerűség elve 

 Az életkori sajátosságok figyelembevételének elve 

 Fokozatosság és rendszeresség elve, 

 A személyes tapasztalatszerzés elve 

A tudatosság és szakszerűség elvét külön, kiemelten kezeljük. 

A tudatosság és szakszerűség elve 

A szakmaiság elvének érvényesülése érdekében pedagógiai programunkban a következő 

célok elérését tartjuk fontosnak: 
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 A műveltség általános értékeinek közvetítése, 

 A pedagógiai kultúra fejlesztése, 

 Az ismeretalkalmazás képességének az alakítása, 

 A továbbtanulásra való felkészítés, 

 A helyi tantervekben megjelenő műveltségtartalom oly módon történő átadása, hogy a 

klasszikus műveltségelemeket megismerve, azok alkalmazásával a tanulók értelmi, 

érzelmi képességeit fejlesszük. 

A követelmények közt megjelenik a tantárgy fogalmi rendszerének ismerete mellett, a 

szaknyelv használata, az összefüggések megkerestetése. Ehhez kapcsolódó cél: 

 Pontosan körülhatárolt követelményrendszert állítsunk az egyes tantárgyakból. 

 A továbbképzések a szakmai fejlődést szolgálják. Gondot fordítunk a másoddiplomás 

képzésekre (pedagógushiány kiküszöbölése érdekében), támogatjuk a pedagógusok 

szakvizsgázását is (még felkészültebb, elhivatottabb munkatársak legyenek). 

 Célunk olyan továbbképzések elvégeztetése, amelyet az intézményi, közösen 

elfogadott elvek mentén felmerülő igények alapján választanak a pedagógusok. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Intézményünkben a nevelési-oktatási tevékenységünk során egyik legfontosabb pedagógiai 

célunk a személyre szabott személyiségfejlesztés megvalósítása az egyéni szükségletek és 

igények maximális figyelembevételével, a kiegyensúlyozott, tudatos, önálló személyiséggé 

formálás érdekében. Az asszertivitás és a reziliencia adekvát szintre emelése alapozza meg a 

tanulók tanulási képességeinek további fejlesztési lehetőségeit, a nyitott, környezete iránt 

érdeklődő, fogékony, elfogadó, befogadó és toleráns tulajdonságokkal bíró, folyamatosan 

fejlődő személyiségeket.  

Kiemelt pedagógiai feladatok 

 Tanulómegismerés, azaz a tanulók egyéni képességeinek és szociális környezetének 

megismerése.  

 A személyiségfejlesztés feladatait egyénekre szabva kell meghatározni. A célzott, 

preventív szűrőmunka a személyiségfejlődési- és teljesítményzavarok kialakulását 

megelőző korai jelzések felismerésére épül.  

 A tanulók életkorából eredő szépség, lehetőség, emberi – szellemi – lelki értékek 

felmutatása. 

 Az életkorukból fakadó általános és egyéni személyiségfejlődésükből eredő problémák 

kezelése. 

 Az ismeretek, az ismeretszerzés képességeinek a fejlesztése 

 Az erkölcs, a jó és a rossz felismerése és megkülönböztető képességének fejlesztése 

 Jó kommunikációs képességek kialakítása és/vagy erősítése a diákokban, hogy 

tudjanak kapcsolatokat kezdeményezni, gondozni és védelmezni, melynek során ki 

tudják fejezni érzelmeiket. Ismerjék meg a kapcsolatok buktatóit, és a változtatáshoz 

szükséges eszközöket. A konfliktusokat tanulják meg olyan fokon kezelni és megoldani, 

hogy azok ne rombolják kapcsolataikat, a tanult készségekkel azokat erősítsék és 

intimitásukat növeljék. Sajátítsák el, hogy az egészséges határok áthágása miatt 

esetenként megfelelő döntést kell hozniuk egy kapcsolat megszakításáról vagy 

folytatásáról. 
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A fejlesztés kritériumai 

 Az életkornak megfelelő legyen 

 Az előbbivel együtt reális legyen, a tényleges alapról induljon (az adott fejlettségi szint, 

fizikai állapot) 

 Figyelembe kell venni a gyermek környezetét, szociális, kulturális hátterét, családjának 

elvárásait, a gyermek egyéni adottságait. 

A személyiségfejlesztés színterei 

A személyiségfejlesztés irányai minden tantárgy és műveltségterület oktatása során a 

tantárgyi sajátos ismeretanyag elsajátíttatása keretében értendők. Különösen fontos szerepe 

van a személyiségfejlesztésben a játéknak, a kötetlenebb tanórai, illetve a tanórán kívüli 

foglalkozásoknak, szakköröknek, versenyeknek, túráknak, kirándulásoknak. 

A roma/cigány népismeret, a hon- és népismeret, az etika/hit- és erkölcstan, valamint a 

képességfejlesztés tantárgyaink új és széles lehetőséget biztosítanak az érzelmi és erkölcsi 

tulajdonságok fejlesztésére. 

Intézményünkben a személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb színtere a lovas oktatás, 

lovas terápia, mely tevékenységet tanórán kívül, a helyi Közalapítvány támogatását élvezve 

egy akkreditált lovas oktató civil szervezettel, a bükkösdi Lovarda Light Egyesülettel 

együttműködési megállapodás keretében valósítunk meg szakkör formájában.  

A lovas terápiát mindaddig folytatjuk, megvalósítjuk, amíg biztosítani tudjuk Királyegyháza 

Község, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány vagy más külső támogató által a 

program költségeit: a lovas oktatás, a foglalkozás, illetve az útiköltség terheit.  

A program költsége a fenntartót, a Szigetvári Tankerületi Központot nem terheli.  

 

A személyiségfejlesztés másik jelentős színtere: a projekt. A projektek megvalósításának 

formái: témanap, témahét, három hetet meghaladó projekt, az iskolában illetve az iskolán kívül 

szervezett program, kirándulás, múzeumlátogatás, erdei vagy táboriskola, melyek mindegyike 

egy-egy kiválasztott cél körül forog, egy-egy kiválasztott problémát, problémakört boncolgat, 

elemez tevékenykedtetve, az élmény alapú oktatási módszer szemléletével együttműködésre, 

kommunikációra késztet. 

Szorgalmazzuk a tanulók mozgásfejlesztését, mert mindenféle sporttevékenység alkalmas 

eszköz a személyiségfejlesztésre, akár egyéni, akár csapatsportról van szó. Minden sportág 

jelentős kitartást, szorgalmat, küzdeni tudást igényel, tartogat kudarc- és sikerélményeket, 

fejlesztheti a gondolkodási és az együttműködési képességeket. Ezek érdekében törekszünk 

úszásoktatás szervezésére, támogatjuk a Bozsik Program megvalósítását, és ösztönözzük 

tanítványainkat közösségi, jótékonysági futóversenyeken való aktív részvételre és minden új 

sportág kipróbálására. 

Nem utolsó sorban fontos és nagyon hatékony személyiségfejlesztési eszköz a zenetanulás, 

mely szintén igényel szorgalmat, kitartást, és ezen túl nagyon jelentős érték maga a zenei, 

művészeti élmény hatása. 

A feladatok eszközei, technikái mind egyénre szabottak: függenek a pillanatnyi szituációtól, 

megoldandó feladattól, elérendő céltól (részcéltól), de prioritást élveznek a digitális 

taneszközök: interaktív tábla, interaktív panel, asztali számítógép, tanulói laptop, tablet és az 

okostelefon! 
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A személyiség fejlesztésének elsődleges céljai 

 reális önkép, önismeret kialakítása 

 tanulási képesség fejlesztése 

 önnön sorsáért felelősséget vállaló, tudatos felnőtté válás megalapozása 

 együttműködési és kommunikációs képességek fejlesztése 

 asszertivitás és reziliencia fejlesztése 

 

A család, mint a társadalom legalapvetőbb egysége és a család működése 

 

 Segíteni kívánjuk a diákokat abban, hogy a mindennapi életükben zajló történéseket 

jobban megértsék.  

 Célunk a diákokban olyan szemléletmódbeli beállítódás kialakítása, amely elemzően, 

tudatosan szétválasztja és ezáltal megismerteti a család komplex rendszerének a 

működését (családi szerepek, munkamegosztás a családban, családtípusok, a család 

nevelési stílusa, a szeretet kifejezésének módja, a családon belüli kommunikáció és a 

légkör, valamint a normák kialakításának rendje és megkövetelése, generációk 

együttélése, illetve ennek hiánya stb.).  

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Pedagógiai szemléletünkben a személyiségfejlesztéssel szorosan függ össze az 

egészségfejlesztés, hiszen az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók 

egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakítását. Fontos, hogy a 

felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse 

saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából 

fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ezáltal képessé váljon az egészség 

megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. 

A minél teljesebb fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az 

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

tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, 

egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá 

környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a 

mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív 

fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket 

hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat 

kötelezettsége, hanem az egészséges életmód segíti a  jóllét érzés megalapozását. 

 

Az egészségnevelés iskolai területei iskolánkban 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete  

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 
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 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése, különös tekintettel az internet veszélyeire 

 a tanulási környezet alakítása, a digitális eszközök adekvát alkalmazása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 
 

Az egészségfejlesztés terén az alábbiakra törekszünk 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegítjük a tanulók és a tantestület 
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködünk a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberekkel, a 
szülőkkel és helyi közösségekkel annak érdekében, hogy az iskola egészséges 
környezet legyen; 

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 
szolgáltatásokat biztosítunk, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 
egészségfejlesztési programokkal.  

 Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 
szabadidő hasznos eltöltésének, teret adunk a lelki egészségfejlesztést és a 
tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot folytatunk, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és 
a tanulók jóllétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri 
az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszünk arra, hogy segítsük a diákokat, az iskola dolgozóit, a családokat, valamint a 
helyi közösség tagjait az egészségük megőrzésében; együttműködünk a helyi közösség 
vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – vagy éppen 
hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

 

Az egészségnevelés feladatai 

 
 betegségek megelőzése 

 az élet értékként való tisztelete 

 egészséges életvitel iránti igény kialakítása 

 helyes döntések 

 konfliktusok megoldása 

 egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezők felismertetése 

 veszélyhelyzetek kezelése 

 biztonságos, szabályos gyalogos közlekedés 

 biztonságos, szabályos kerékpáros közlekedés 

 tömegközlekedési eszközök biztonságos, szabályos használata 

 az utasbalesetek elkerülésének módjai 

 veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelése 

 függőségekhez vezető szokások és életmód kialakulásának megelőzése 

 fontos: a pedagógusok életvitelének pozitív példája 
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Az egészségnevelési program megvalósulásával a tanulókban kialakítandó képességek, 

igényszintek 

 viselkedésüket, az életvezetésüket helyesen alakítsák, 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülésének képessége, 

 a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén képesek legyenek megelőzni, 

 tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése 

érdekében, 

 erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési 

magatartásformák fejlesztését 

Az egészségnevelés tartalma és keretei 

Az egészséges életmód csak egészséges környezetben képzelhető el, a testi-lelki egészség, 

az önismeret, a társas kapcsolatok alakulása és a környezetvédelem szoros kapcsolatban 

állnak egymással.  

A teljes körű egészségfejlesztés csak széles társadalmi, helyben pedig helyi közösségi 

összefogás elérésével valósítható meg, ezért egészségfejlesztési céljaink eléréshez meg kell 

nyernünk környezetünket, aktív együttműködést kell működtetnünk az alábbiakban felsorolt 

kapcsolatrendszerrel. 

 

Szülők, szülői közösség: 

A szülők megfelelő tájékoztatás és információátadás után aktív részvételükkel tudják 

támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, ez a „szövetség” garancia lehet arra, 

hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az iskolai program 

megvalósulását. Ehhez toleráns és nyitott pedagógiai tevékenység szükséges, fel kell 

ébreszteni a szülők felelősségtudatát gyermekeik egészségi állapotának alakulásában.  

Iskolaorvos, háziorvos, gyermekorvos, védőnő segítő közreműködése az alábbiakban valósul 

meg: 

 A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 

intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros 

elváltozások korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció) 

 Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével 

egyeztetve 

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők  

 A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak 

segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a segítő munkatárs. 

 A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit a különböző dokumentumok 

rögzítik, de a kooperációnak ezen túlmutató szakmai szerepe van. 
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Az egészségnevelés területei: 

1. Az egészségünk megőrzése 

 Egészséges táplálkozás 

 Helyes viselkedés, 

 Személyi higiéné 

Téma A megvalósítás formái, ideje 
Résztvev
ő 

évfolyam 

Egészséges 

életvezetés 

 

 

tanóra, 

 

szabadidő, 

 
„termékbemutató” 

 
védőnői előadás 

 
orvosi, egészségügyi  

vizsgálatok 
 

erdei iskola, 
projektek, 

kirándulások, 
 

közösségi 
programok 

 

osztályfőnöki 

tevékenység, 

 
 

egész tanév során: 

környezetismeret; 

természetismeret; 

 

 
1-8. 

A helyes viselkedés egész tanévben, 
minden 

tevékenység során  

1-8. 

Egészséges 

táplálkozás, 

táplálkozás illemtan 

egész tanév során 

környezetismeret; 

olvasás, 

természetismeret  

biológia 

 

1-8. 

Egészséges környezet egész tanév során 1-8. 

A betegségek 

felismerése 

egész tanév során 

biológia, tevékenység 
5-8. 

A szűrés beosztás szerint 1-8. 

Szexuális 

különbségek 

egész tanév során 

biológia 
5-8. 

Fogápolás egész tanév  
+ szűrések, 

vizsgálatok során 

1-8. 

Személyi higiéné egész tanév során 1-8. 

 

2. A testi-lelki egészség fejlesztése 

Az önismeret fejlődésétől reméljük, hogy a diákok egészségesebben fognak élni, ellenállnak a 

dohányzásnak vagy a droghasználatnak. Célunk, hogy nemet tudjanak mondani a káros 

szenvedélyekre, és igent tudjanak mondani az egészségre, és megvédje őket a divatos, de 

veszélyes, külsőségekben megnyilvánuló kóros fogyókúráktól, eltúlzott és ezért veszélyes 

testépítéstől. 

 

Téma A megvalósítás formái, ideje 
Résztvevő 

évfolyam 

 

Önmagam és mások 

megismerése 

bemutatkozás, 

beszélgetés fotó-

fantáziák 

beszélgetés szerepjáték 

 

egész tanév során 

 
1-4. 
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Egészséges 

magatartás, 

személyi higiéné 

beszélgetés: napirend 

kialakítása 

túlhajszoltság 

rajz február 1-4. 

Értékek felismerése, 

személyi higiéné 

beszélgetés: jó-rossz, 

igaz-hamis, szép-csúnya 

környezetismeret, 

olvasás: 

tanmenet szerint 

1-4. 

Segítségnyújtás 

bántalmazás 

krízishelyzetek 

hova fordul a gyerek 

segítségért? 

 

olvasás: 

tanmenet szerint 

 

 
1-4. 

Egészséges 

táplálkozás 

étrend, egészséges 

ételek készítése, 

fogyasztása 

technika, 

környezetismeret: 

tanmenet szerint 

projektek 

 
1-4. 

Előítéletek kezelése, 

beállítódások 

kialakulása 

 

 

Beszélgetések, 

előadások, 

kiscsoportos foglalkozások 

 

Természetismeret, biológia, osztályfőnöki, 

technika, kémia, etika, hit- és erkölcstan 

tanmenet szerint 

gyermekvédelmi illetve szociális segítő 

munkatárssal egyűttműködés keretében 

 

5-8. 

Segítségnyújtás 

(bántalmazás) 
5-8. 

Prevenció: 

függőségek, 

dohányzás, 

alkohol, drog 

 
5-8. 

Egészséges 

táplálkozás 
5-8. 

Döntéseink 
5-8. 

 

3. A mindennapos testedzés 

A megvalósítás a helyi tanterv szerint testnevelés tanórákon és a szabadidős 

tevékenységekben történik. 

Testnevelési órák, sportköri órák, játékos egészségfejlesztő testmozgás  

óra/foglalkozás 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

heti óraszám 

Kötelező 5 5 5 5 5 5 5 5 

sportkör, 

tömegsport 

az adott tanévben választott 

mennyiségben, de minimum 1 

az adott tanévben választott 

mennyiségben, de minimum 2 

 

4. Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 

Az óraszámra bontott részletes terv az Elsősegélynyújtási terv c. fejezetben található. 

A tanév első napján tűz- és balesetvédelmi oktatást tart minden osztályfőnök. Baleset-

megelőzési, elsősegélynyújtási ismeretek oktatásának, ismeretek elsajátíttatásának 

megvalósítási formái: 
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Az 1-2. osztály számára 

A technika, vagy a környezetismeret tantárgy helyi tantervének megfelelően tanmenetbe 

építve. 

A 3-4.osztály számára 

Baleset-megelőzés: speciális feladatok előtt testnevelés, technika, rajz órákon, 

kézműves foglalkozásokon, valamint a környezetismeret és a technika, életvitel és 

gyakorlat órákon. 

 
Az 5-6. osztály számára 

A technika, és a természetismeret tantárgy helyi tantervének megfelelően tanmenetbe 

építve. 

 

A 7-8. osztály számára 

A technika, és a biológia tantárgy helyi tantervének megfelelően tanmenetbe építve. 

 

Az egészségnevelés tanórai és szabadidős keretek között történik. Általában mindkét forma 

fontos, mert a tanóra gyakran az ismertek átadására, esetleg érzelmi reakciók alakítására 

szolgál. A szabadidőben pedig sok lehetőség van az egészségmegőrzés „gyakoroltatására”. 

 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 
 

A közösségfejlesztés egymással egyenlő súlyú területei 
 

 közösségfejlesztés a tanórai tevékenységek során 

 közösségfejlesztés a tanórán kívüli tevékenységgel. 

Mindkét esetben a legfontosabb feladat a tevékenység. 

Erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Az életkori sajátosságok szintjén ismerjék meg tanítványaink a magyarság történelmét, 

irodalmát, a haza földrajzát, a magyarság mindennapi életét! 

 Biztosítsunk minél több lehetőséget (tanórán kívül is), hogy a helyi hagyományokat 

megismerjék és gyakorolják iskolánk tanulói! 

 Alakítsuk úgy hagyományainkat, ünnepi megemlékezéseinket, hogy velük a 

hazaszeretetet, a magyarsággal való azonosulást éreztessük tanulóinkkal! 

 Ismerjék szűkebb környezetünk és a magyarság nagy személyiségeit és tetteit! 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Legyenek tudatában, hogy a magyar nemzet és magyar kultúrkör a határokon átnyúlik! 

Földrajzi egysége a Kárpát-medence. 

 A tanulók legyenek nyitottak a különböző szokások, életmód, kultúrák iránt! Fogadják 

toleranciával az európai népek különbözőségét! 

 Legyenek nyitottak a szomszéd népek, kultúrák iránt! 
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 Érezzék a felelősséget a határainkon túl élő magyarok iránt! Vegyenek részt a 

közösség ügyeiben! 

 Tudják megteremteni az egyéni célok és a közjó közötti összhangot! 

Környezettudatosságra nevelés 

 A napi tevékenységeinkkel alakítsuk a tanulókban a környezettudatos magatartást! 

Közös tevékenységekkel vegyünk részt a környezet ápolásában, szebbé tételében!  

 A tanulók kapcsolódjanak be környezetünk értékeinek megőrzésébe! 

 Segítsük tevékenységünkkel is megérteni az ember és környezete kapcsolatát! 

Önismeret és társas kultúra 

 
 A reális önkép, ön- és társértékelés kialakítása érdekében tegyünk erőfeszítéseket! 

 A tanulók szerezzenek tapasztalatot az együttműködés fontosságáról a 

problémamegoldás terén! 

 Segítsük eligazodásukat az információs környezetben! 

 Kritikus szemmel tegyünk különbséget az érték és értéktelenség között! 

 A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés képességének 

kialakítása legyen! 

 Segítsük elő a véleményformálás és kifejezés, az érvelés képességének a fejlődését! 

 

Testi-lelki egészség 

 Biztosítsunk sok lehetőséget tanórán és tanórán kívül az egészséges életmód 

gyakorlására! Fejlesszük a beteg, sérült, vagy fogyatékos társak elfogadása iránti 

készséget, a segítőkész magatartás kialakulását! 

 Sok alkalmat teremtsünk a sportolásra a szabad levegőn való mozgásra! 

 Fordítsunk nagy figyelmet a serdülők káros függőségekhez vezető szokásainak 

megelőzésére ismeretterjesztő munkával, a mindennapi törődésünkkel! 

 Mutassuk be a tanulóknak a családi élet fontosságát, a család emberformáló szerepét! 

  Adjunk példát tanulóinknak a harmonikus életvitelre! 

A tanulás értékének megtanítása 

 Adjuk meg a tanulás értékét azzal, hogy mindig nehéz munkaként értékeljük!  

 Személyre szabott követeléssel biztosítsunk sikerélményt mindenki számára!  

 A közösségben ne legyen a tanulási kudarc miatt kirekesztett tanuló! 

 Közösségi értéknek az egyéni képességeknek való megfelelés igényét támasszuk! 

 Folyamatosan tanítsuk tanulni diákjainkat! 

A közösségfejlesztés feladatai iskolánkban 
 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos konkrét feladataink: 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében, 

az önkormányzás képességének kialakítása. 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
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 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 A pedagógusok közösségének erősítése, belső hagyományok kiépítése.  

 Szülői közösségek alakítása, az iskola életében partnerként való részvétele. 

 A helyi társadalom önkéntes segítőinek fogadása, közösség a helyi önkormányzattal, 

civil szerveződésekkel illetve helyi gazdasági szereplőkkel. 

A diákönkormányzat szerepe a közösségfejlesztésben 

 
A diákönkormányzat segíti a tanulók önállóságának, a felelősségérzetének, önszervező 

képességének, a közösségi élmény fontossága érzésének kialakulását. 

Közösségformáló szerepe van a szervezett programjainak, melyek időpontjait az éves 

munkatervben határozzuk meg.  

A diákönkormányzat saját munkaterv szerint működik.  

Közösségfejlesztő tevékenységeink, módszereink, színtereink 

 

Tanórán és tanórán kívül megvalósított tanítási-tanulási folyamatokban 

Az iskolában az elsődleges közösségfejlesztő tevékenységek a tanítási órákon alkalmazott 

módszerek és munkaformák, melyek elősegítik az ön- és társismeret, valamint a kooperációs 

képesség fejlesztését: pármunka, kooperatív technikák, kiscsoportos differenciált feladatok, 

drámapedagógiai eszközök alkalmazása.  

A tanítási-tanulási folyamatokban jelentős közösségfejlesztő hatékonysággal bírnak a 

témanapok, témahetek, projektek, a tanulmányi kirándulások, az erdei iskola, melyek 

mindegyikének alkalmazása iskolánkban preferált, elvárt és prioritást élvez élmény alapú 

oktatásként a tanítási eszköztárunkban.  

Az együtt végzett tevékenységek, a közösen megélt sikerek és kudarcok közös feldolgozása 

segíti elő az egy osztályba, egy szakkörre járó, vagy más szempontból – akár különböző 

korosztályú - egy csoportba tartozó diákok közösséggé érését. Ilyen közösségek: 

- osztályok 

- szakköri tagok 

- versenyekre készülők 

- felzárkóztató, tehetséggondozó kiscsoportok tagjai 

- napközis csoportok 

- más speciális, aktuális célból alakult tanulócsoportok (együtt kirándulók stb.) 

Nagyon jelentős közösségfejlesztő erejük van az iskolán kívüli programjainknak, mint: 

- témanap a sumonyi madárgyűrűző táborban 

- úszásoktatás 

- lovas terápia 

- erdei iskola 
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Iskolai, intézményi szintű ünnepeink, rendezvényeink 

 

Ünnep, rendezvény neve Forma, módszer Résztvevők közössége 

Magyar forradalom és 

szabadságharc emlékére 

(október 23.) 

Nemzeti ünnep 

Hivatalos közös ünnepi 

műsor 

Az intézmény minden 

dolgozója és tanulója 

Az önkormányzatok és civil 

szervezetek képviselői 

Szülői közösség tagjai 

Helyi társadalom tagjai 

Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc emlékére 

(március 15.) 

Nemzeti ünnep 

Hivatalos közös ünnepi 

műsor 

Az intézmény minden 

dolgozója és tanulója 

Az önkormányzatok és civil 

szervezetek képviselői 

Szülői közösség tagjai 

Helyi társadalom tagjai 

Nemzeti gyásznap az aradi 

vértanúk emlékére (október 

6.)  

Megemlékezés Az intézmény minden 

tanulója és pedagógusa 

A kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja 

(február 25.)  

Megemlékezés 5-8. osztály és a felső 

tagozatban tanító 

pedagógusok 

A holokauszt emléknapja Megemlékezés 5-8. osztály és a felső 

tagozatban tanító 

pedagógusok 

A nemzeti összetartozás 

napja 

Megemlékezés Az intézmény minden 

tanulója és pedagógusa 

Tanévnyitó ünnepély Hivatalos ünnepség Az intézmény minden 

dolgozója és tanulója 

Az önkormányzatok 

képviselői 

Szülői közösség elnöke 

Osztályok harca a tanév első 

napján 

Játékos vetélkedő  Az intézmény minden 

dolgozója és tanulója 

Szülői közösség tagjai 

Civil szerezetek tagjai 

Karácsonyi ünnepség Hagyományokon nyugvó Az intézmény minden 
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ünnepség dolgozója és tanulója 

Az önkormányzatok és civil 

szervezetek képviselői 

Szülői közösség tagjai 

Helyi társadalom tagjai 

Farsang Hagyományokon nyugvó 

összejövetel 

Az intézmény minden 

dolgozója és tanulója 

Szülői közösség tagjai 

Gyermeknap  Hagyományokon nyugvó 

összejövetel 

Az intézmény minden 

dolgozója és tanulója 

A civil szervezetek képviselői 

Önkéntesek 

Szülői közösség tagjai 

 

Minden rendezvényünkön szívesen látott segítőink volt tanítványaink, a szülői közösség tagjai 

és önkéntes segítőink a helyi civil vagy gazdasági szférából.  

 

 

Osztályközösségek szintjén megtartott közösségfejlesztő tevékenységeink 

A tanulók a mindennapjainkat a legszűkebb közösségükben, a nem általuk választott, hanem 

a életkoruk alapján összesorsolódott csoportban, az osztályban töltik, ahol egészen különböző 

személyiségű, képességű, szociokulturális háttérrel rendelkező  gyermekeknek kell 

egymáshoz alkalmazkodni, együttműködni, éppen úgy, mint a való világban. Nagy feladat 

hárul a pedagógusokra, amikor ezeket a csoportokat kell közösséggé formálniuk, ehhez 

számos különböző eszközt, módszert, elsősorban saját személyiségüket kell bevetniük. Ebben 

a kis közösségben együtt, illetve egymás tudtával érik el a tanulók sikereiket, szenvedik el 

kudarcaikat, és nem mindegy, hogy mindezekre hogyan a reagál a közvetlen környezet, a 

csoport. Ebben a legkisebb közösségben a legfontosabb osztályfőnöki és szaktanári feladat a 

nevelés: 

- egymás elfogadására 

- egymásért érzett felelősségtudatra 

- segítőkészségre 

- kudarctűrésre 

- a közös öröm érzésére 

- a másik sikereinek értékelésére 

- a nyitott, egymás iránt érdeklődő magatartásra 

Mindezeket elősegítik: 

- osztályfőnöki órák 

- osztálykeretben megtartott ünnepek: Mikulás, anyák napja 
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- osztály- illetve tanulmányi kirándulások 

- közösen szervezett programok, pl: színházlátogatás 

Az intézmény külső partnereivel való kapcsolatok, közösségek 

 

Mivel kistelepülési kisiskola vagyunk, nagy jelentőséget tulajdonítunk a helyi társadalomba 

való beágyazottságnak. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolunk a helyi és az 

intézményünkbe járó tanulók lakóhelyének önkormányzataival: Királyegyháza, Sumony, 

Szentdénes, Gyöngyfa. Az önkormányzatok képviselői részt vesznek iskolai programjainkon, a 

nemzeti ünnepeinket az iskola rendezésében nyilvánossá tesszük a helyi lakosság számára 

is. A települési, önkormányzati rendezvényekhez az iskola diákjainak – elsősorban a 

néptánccsoportnak - fellépésével járulunk hozzá.  

Királyegyháza Község és a helyi Közalapítvány nemcsak elviekben, de anyagiakban is 

jelentős támogatással segíti a tanítási-tanulási folyamatokat, illetve a tanítási órán kívüli 

programjaink megvalósítását: 

- úszásoktatás 

- témahetek költségei (eszközök, utazási költségek, múzeumi belépők) 

- erdei iskolai programok 

- szakkörök eszközszükségletei 

- informatikai eszközök frissítése 

Évek óta nagyon nagy segítség számunkra, hogy a Királyegyháza Felvirágoztatásáért 

Közalapítvány pályázaton nyert kisbusszal segíti diákjaink különböző programokra (úszás, 

színház) való eljutását.  

A partneri kapcsolataink a kölcsönös tiszteleten, elfogadáson és egymás segítésén alapulnak, 

ezzel is példát kívánunk mutatni diákjainknak a társadalomba való beilleszkedésre, illetve az 

érvényesülés eme mindenki számára előnyös mivoltára.  

A szűkebb, tágabb környezetünkből érkező külső partnereinket mindig szívesen látjuk nyitott 

intézményünkben, velük, segítségükkel és részvételükkel számos közös programot 

szervezünk, színesítünk: 

 Királyegyháza Község Önkormányzata 

 Sumony Község Önkormányzata 

 Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Szentdénes Község Önkormányzata 

 Gyöngyfa Község Önkormányzata 

 Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány 

 Mozdulj Magadért Egyesület 

 Királyegyházai Nyugdíjas Klub 

 Királyegyházai Sportegyesület 

 LAFARGE Cementgyár 

 HAUNI Gépgyár 

 Cloud4est Önfejlesztő Közösség 

 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

 közép- és általános iskolák pedagógusai és tanulói a közvetlen környezetünkből és 

szakmai együttműködéseinkből 

 Pécsi Tudományegyetem 
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 Kaposvári Egyetem 

 Arany János Tehetséggondozó Program (Leőwey Klára Gimnázium – Pécs) 

A fentieken túl partnereinkkel közös tevékenységeink: 

- pályaorientációs rendezvények, programok 

- sport és egyéb vetélkedők, programok  

- jótékonysági futóversenyen való részvétel 

- falunapokon, települési rendezvényeken való szereplés 

- falunapokon, települési rendezvényeken a szervezésben való segítés 

- egymás programjain való aktív részvétel 

 

Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás 
 

A nemzetiségi neveléssel-oktatással segítjük a nemzetiséghez tartozó tanulókat abban, hogy 

megtalálják, megőrizzék és fejlesszék identitásukat, vállalják másságukat, elfogadják és 

másoknak is megmutassák nemzetiségi értékeiket, erősítsék a közösséghez való kötődést. 

Arra kell törekednünk, hogy: 

- a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és 

alakuljon ki a tanulókban a reális nemzetkép és nemzetiségi kép 

- a tanulók felismerjék az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáit és megismerjék 

a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és nemzetiségi jogok 

megsértésének jelenségét, a jelenség elleni fellépés jogi, illetve egyéb eszközeit. 

 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai 
 

A pedagógus munkaköri feladatait a munkaköri leírás ismerteti. Legfontosabb helyi feladatai a 

következők. 

 

 Az egymás tiszteletén és elfogadásán alapuló értékrend szerinti személyes kapcsolatok 

alakítása a kollégákkal, a nem pedagógus dolgozókkal, a tanulókkal, a szülőkkel, az 

intézmény partnereivel 

 Nevelési-oktatási feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint 

 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák látogatása, szervezése, megtartása 

 Intézményi megbízatások megbízható ellátása 

 Ügyeletes nevelőként: az óraközi szünetekben a folyosói és udvari rend biztosítása a 

balesetmentes, kulturált viselkedés fejlesztése 

 A munkaterv szerinti fogadóórák, szülői értekezletek tartása  

 Aktív, felkészült részvétel a havi munkaértekezleten, az értékelő és nevelési, évközi, 

félévi, tanévvégi értekezleteken 

 Kreatív, felelősségteljes magatartás az innovációk, az intézményi tevékenységek, 

programok tervezésében, megvalósításában 

 A tanítási órákon IKT eszközök használata 

 A tanítási órákon változatos, a csoport profiljának legmegfelelőbb pedagógiai, 

módszertani eszközöket alkalmazza, törekedve a változatosságra és a tanulók 

motiválására 

 A munkaterv szerint szervezett programok megvalósítása az intézményben 
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 Vállalt témanapok, témahetek, projektek megvalósítása, szervezése, tervezése 

 Szabadidős programok szervezése  

 A szaktanterem/tanterem tisztaságának megőrzése, dekorációjának megvalósítása, 

ebben a tevékenységben a tanulók irányítása 

 A környezetvédelmi nevelés tanórán kívüli feladatainak megvalósítása 

 Az aktuális szakmai pályázatokkal kapcsolatos programok lebonyolítása 

 Pontos adminisztrációs munka 

 Az adminisztrációs és szakmai tevékenység során a formai követelmények és a 

határidők betartása  

 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása 

 

Az intézményen kívül is végezhető feladatok: 

 
 Felkészülés a tanórákra: az eszközök órakezdésre előkészítése, szükség szerint 

óravázlat készítése 

 Felkészülés az IKT eszközök használatával szervezett tanórákra 

 A tanulók írásbeli munkáinak a pedagógiai programban előírtak szerinti javítása, 

értékelése  

 Rendszeres füzetellenőrzés és értékelés végzése 

 Részvétel intézményen kívüli szakmai továbbképzéseken 

 Kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 

kirándulásokon, táborokon 

 Ünnepségek, iskolai programok, projektek összeállítása, ezekre felkészülés és 

lebonyolításuk 

 Felkérés esetén a település rendezvényeire műsor készítése és bonyolítása 

 Aktív részvétel, megjelenés települési kulturális programokon, megemlékezéseken 

 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

Az osztályfőnök osztálya vezetője minden értelemben. Nagy figyelmet fordít az osztály 

életének szervezésére, a tartalmas osztályprogramok, közös kirándulások biztosításával. 

Közösségfejlesztési feladatai mellett a tanulók személyiségének fejlesztése, a tanulókkal való 

személyes törődés adja osztályfőnöki munkájának tartalmát. Az osztályfőnök munkája az 

iskolában és az intézményen kívül folyamatosan valósítható meg. A munka tartalma a 

gyermekvédelmi felelőssel és a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a szociális 

segítő munkatárssal való kapcsolattartásra is kiterjed. 

Az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnök a minden pedagógusra kötelező feladatokon túl az alábbi feladatokat végzi el 

 

 Személyes törődést biztosít az osztály minden tagja részére 

 Az iskolai diákönkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken aktív 

osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítását és elfogadását 
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 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel 

 Az első és az ötödik évfolyamon kötelezően családlátogatást tesz, a többi évfolyamon 

szükség szerint kezdeményezi a családlátogatást 

 Rendszeres kapcsolatot tart, konzultál és együttműködik az osztályában tanító 

nevelőkkel 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről 

 Érdemi választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire, amennyire 

ebben nem kompetens, az intézményvezetőhöz fordul, vagy odairányítja a tanulót 

illetve a szülőt 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és gondoskodik a szülők 

rendszeres tájékoztatásáról 

 Elvégzi az osztályfőnöki adminisztrációt (hiányzások kezelése; e-Kréta, bizonyítvány, 

törzslap) 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 

írásban értesíti 

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szaktanár 

együttműködésével tájékoztatja a szülőket a tanuló továbbhaladásának feltételeiről 

 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről 

 Részt vesz a munkaterv szerinti fogadóórán, szülői értekezleten 

 Felkészül a munkaterv szerinti szülői értekezletre 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót az e-Krétában 

 Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár elA 

tanév elején elkészített osztályfőnöki munkaterv szerint vezeti az osztályfőnöki órákat 

és programokat, azokra előre felkészül 

 Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel 

 Megvalósítja a munkaterv szerint szervezett osztályprogramokat 

 Személyiségfejlesztési feladatokat határoz meg egyénre szabottan 

 Nyilvántartja a különleges bánásmódot igénylő tanulókat: hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, illetve a kiemelkedő 

teljesítményű, tehetséges tanulókat 

 

Intézményen kívüli is ellátható feladatok 

 

Szabadidős tevékenységeket (színházlátogatást, kirándulást) szervez, vezet 

Az osztályprogramban az iskolán kívül szervezett programok megvalósítása 

Felméri a közösségfejlődés állapotát, és ennek alapján közösségfejlesztési feladatokat valósít 

meg 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 
 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók csoportjai 
 

 A kiemelten tehetséges tanulók 

 Sajátos nevelési igényű tanulók 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók. 

 Iskolánk különleges bánásmódot igénylő tanulónak tekinti a szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulókat is: HH, HHH 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a kiemelten tehetséges tanulókat a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek között jelöli meg. 

A tehetség- és a képességfejlesztés lehetőségei tanórán és tanórán kívül: 

 

 differenciált foglalkoztatás 

 alkalmilag nívócsoportok kialakítása az osztályon belül 

 egyénre szabott feladatok 

 önálló kutatás az életkor szintjén valamely témában 

 kiselőadások készítése a kutatási területről 

 valamilyen produktum készítése és bemutatása arról a területről, amelyben tehetséges 

 a problémamegoldó képességek működtetése 

 vitakészség fejlesztő beszélgetések 

 az indoklás, az érvelés gyakorlása 

 új ismeret feldolgozása során: más-más tanulásszervezési modellek alkalmazása az 

ismeretfeldolgozás során, a tanár facilitátor szerepe, az önálló tanulás lehetőségének 

biztosítása, bátorítás, biztatás, értékelés. Bizonyos tanulóknak szüksége van a 

személyes kontaktusra, a tehetségesebb tanulók nem igénylik a tanár állandó jelenlétét, 

felügyeletét az ismeretszerzés során. 

 

A tehetség- és képességfejlesztés tanórán kívül 

 

A képességfejlesztés tanórán kívüli területét a szakkör, sportkörök, énekkar, a különböző 

tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészítés jelenti iskolánkban. 

Szakköreink: 

 

- idegen nyelvi szakkör (angol)  

- ügyes kezek szakkör 

- néptánc 

- sportkör (labdarúgás, birkózás) 

- rajz, egészségfejlesztő szakkör 

- Téka (olvasósarok), Talent (matematikai), pénzügyes szakkörök 

- az adott tanítási évben igény és lehetőség szerint indítunk szakkört 

 

Minden szakkör külön tematikával működik. 
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Tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészülés 

 

- Diákolimpiai versenyek: labdarúgás 

- Bozsik program: labdarúgás 

- Zrínyi Ilona tanulmányi verseny 

- Arany János Magyarversenyek 

- Karácsony Kupa, Pünkösd Kupa, Vörös Zoltán Emléktorna: labdarúgó teremtorna 

- Mátyás király tanulmányi verseny 

- az adott tanítási évben igény és lehetőség szerint indulunk sport- és tanulmányi 

versenyeken 

 

A hagyományos versenyeken kívül részt veszünk az alkalmi jellegű tanulmányi, rajz, vers- és 

prózamondó versenyeken is. 

Tanulmányi és egyéb versenyek során tanulóink megmérettetik magukat idegen, új 

környezetben. Részben szakköri keretek között, részben külön, nem szervezett formában 

végzik a pedagógusok a felkészítést. A legtehetségesebb tanulók külön, egyéni felkészítést 

kapnak a tanulmányi versenyekre. Részt veszünk több levelezős tanulmányi versenyen is. 

A tehetségfejlesztés iskolánkban az Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül is folytatódik. 

Képzési szak: zene (fúvós hangszerek) 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás 
 

A SNI tanulókkal külön program szerint foglalkozunk, amely része a helyi tantervnek. 

Igazán komoly tanulási kudarcról akkor beszélünk, ha a tanulónak a veleszületett, vagy a 

születés után valamilyen értelmi, vagy fizikai képességei sérülnek. 

Ha ezek a képesség, vagy részképesség zavarok az óvodában nem derülnek ki, nagyon 

fontos, hogy az alsó tagozat első évfolyamaiban felismerjük őket. 

A velük való kiemelt és toleráns foglalkozást kötelességünknek tekintjük. Ezért iskolánkban 

megszerveztük az enyhe értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók 

gyógypedagógiai ellátását integrált oktatás keretében. 

Ez azt jelenti, hogy meghatározott alkalmakkor gyógypedagógus foglalkozik a tanulási 

problémával küzdő tanulókkal. A gyógypedagógiai oktatás szakértő által véleményezett és a 

fenntartó által jóváhagyott tanterv alapján történik. 

Megoldjuk a részképesség zavaros tanulók gyógypedagógiai vagy fejlesztőpedagógiai 

megsegítését. Biztosítjuk a logopédiai ellátást mindazok számára, akik erre rászorulnak. 

 

A gyógypedagógus munkáját is segítjük a következő feladatok megoldásával 

 

 Korai felismerés. 

 A szülők és a gyógypedagógus tájékoztatása 

 Előzetes megfigyelés a gyógypedagógus által 

 A tanuló szakmai vizsgálatra történő irányítása (Nevelési Tanácsadó, Szakértői 

Bizottság) 

 Ha szükséges a szakmai vélemény birtokában az integrált oktatásba való bekapcsolása 

a tanulónak 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenység 

 

A pedagógiai tevékenységünk egyik legfontosabb feladata a korai felismerés, a gyermek, 

tanuló adekvát fejlesztése érdekében. A nehézségek felismerését segítik a tanulómegismerési 

technikák, melyek segítségével figyelemmel kell lennünk az alábbiakra: 

 Környezeti ok: családi környezet (a család szerkezete, nevelési hiányosság, 

erkölcstelen családi környezet, italozó életmód a családban, rossz lakásviszonyok stb.) 

 Családon kívüli környezet 

 A gyermek személyiségében rejlő ok (értelmileg - érzelmileg szociálisan visszamaradt, 

gátlásos - szorongó, agresszív magatartású, stb.) 

 Anyagi ok 

 Egészségi ok 

  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel élő tanulóknál a felsorolt okok 

összekapcsolódva lelhetők fel. 

Intézményünk fő feladatai a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémás tanulók esetén: 

 

 Felismerés: 

Ez a pedagógusok tudatos tevékenysége legyen, amely során már az első két osztályban 

figyeljen fel a nehezen kezelhető gyerekekre! 

 Meggyőződés kialakítása: 

Annak eldöntése a kollégákkal közösen, hogy tényleg magatartási problémával állunk 

szemben, vagy egyéb, más jellegű problémák miatt vannak a tanulónak nehézségei. 

Módszere: szakirodalmi tájékozódás, tudatos megfigyelés, konzultáció a kollégákkal. 

 Kapcsolatfelvétel a családdal: 

Családlátogatás. Célja a családi háttér megismerése. A kapcsolatfelvétel során kell 

ismertetnünk a családdal az iskolai problémákat. 

 Konzultáció a beilleszkedési, magatartási problémák megszüntetésének lehetőségeiről, 

a javaslattétel előkészítése. 

 

Résztvevők: 

 Szülők 

 Osztályfőnök 

 Családgondozó 

 

A javaslattétel lehet: 

 felzárkóztató programon való részvétel 

 javaslat nevelési tanácsadó vizsgálatára 

 

Az egész tevékenység során és a későbbi munka során is kiemelkedő pedagógiai feladat a 

pedagógusi tolerancia és a pedagógiai tapintat irányukban. Ugyanakkor következetesség a 

tanár-diák kapcsolat működtetésében. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók foglalkoztatásának 

tevékenységi formái: 

 

 tanóra 

 napközi otthonos ellátás 



31 
 

 tanulószobai ellátás 

 szakkör, sportkör 

 DÖK programok 

 logopédiai ellátás 

 gyógypedagógiai ellátás 

 gyermekvédelmi ellátás 

 

Tanóra: A tananyag kiválasztása és feldolgozása során is törekszünk segíteni a BTMN 

gyermekek beilleszkedését. Az ismeretanyag feldolgozása során a gyerekekkel célokat és 

feladatokat fogalmazunk meg, melyek az oktató - nevelő tevékenység folyamatában a tanulók 

magatartását befolyásolják. A tanulók kritikusan figyelik egymás magatartását, előbb - utóbb a 

társak és a nevelők által megfogalmazott és gyakran hallott kritikák hatására a gyerekek saját 

viselkedésükre is figyelnek. 

 

Napközi és tanulószoba: Délutánra a gyermek elfárad. Olyankor még türelmetlenebb és 

érzékenyebb. Minden gyereknek szüksége van egy kis kikapcsolódásra (szabadtéri játékra, 

testmozgásra) mielőtt hozzákezd a házi feladatok megoldásához. Játék közben is 

előfordulhatnak konfliktusok (ki legyen a csapatkapitány stb.), ezekben az esetekben is 

minden tanulóval a saját egyéniségének megfelelően kell megértetni, hogyan kerülhetők el a 

hasonló esetek. Az egyéni bánásmód elengedhetetlenül fontos eszköze a nevelésnek, amikor 

sajátos módon reagáló tanulókkal foglalkozunk. 

Türelmesen, többször meg kell ismételnünk elvárásainkat, a megvalósítás útját is röviden, 

pontosan kell elmondanunk, hogy a gyerekek érezzék, hogy jót akarunk. 

 

Szakkör, sportkör: Fontos, hogy a BTMN tanulók részt vegyenek a szabadidős tevékenységek 

valamelyikén. Nagyobb odafigyelést igényel a szakkörvezető pedagógustól a velük való 

foglalkozás, de ezeken a foglalkozásokon szerzett sikerélmény nagyban hozzájárul 

személyiségük fejlődéséhez, szocializációjukhoz. 

 

A logopédiai és gyógypedagógiai ellátás: Szakértői bizottság véleménye alapján a 

gyógypedagógiai ellátást gyógypedagógus segítségével, a logopédiai ellátást külső 

logopédus, vagy logopédiai asszisztens igénybevételével tudjuk megoldani. 

 

Gyermekvédelmi ellátás: az osztályfőnök kezdeményezése alapján a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ felé az intézményvezető kezdeményezheti. A 

gyermekjóléti szolgálat feladata a fenti problémakörbe eső tanulók számontartása, felügyelete, 

segítése és az ifjúságvédelmi feladat helyi szintű ellátása. 

 

A gyermekjóléti szolgálat tagjai: a szolgálat családgondozója, a jegyző, a nevelési oktatási 

intézmények vezetői és a háziorvosok. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

A tanulók hátrányos anyagi helyzetének és veszélyeztetettségének feltárásával és 

enyhítésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat a Nemzeti Köznevelési Törvény szabályozza. 

Különbséget kell tennünk az iskola által szociálisan hátrányos helyzetűnek ítélt, és a 

jogszabály által hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű kategória között. 

Tevékenységünk célja: segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik 

szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 
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 családi mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetűek 

 családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek 

 iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek 

 csonka családban felnövő gyermekek (elvált szülők, árva, félárva gyerekek) átmenetileg 

hátrányos helyzetűek: 

 áttelepült, beköltözött (új) tanulók 

 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek 

 

A tanulógondozási rendszert, a hátrányos helyzet figyelését, és segítségnyújtási lehetőségek 

feltárását az iskola vezetése és tantestülete egyként fontos feladatának tekinti. Az iskolai 

eredmények permanens figyelésén túl minden pedagógus feladata, hogy elemezze az 

adatokat, fejlesztési tervet készítsen személyre és konkrét pedagógiai szituációra 

vonatkozóan. fontos, hogy az iskola rendelkezzen megfelelő információkkal a tanulók tanulási, 

szociális, emocionális fejlődéséről, és ezek alapján képes legyen az iskola és a nevelőtestület 

a fejlesztés érdekében folyamatosan végzett és tervszerűen koordinált hátránykompenzáló 

cselekvésre. 

 

Szociális hátrányokból adódó lemaradás enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják 

intézményünkben: 

 

 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló 

tanulókkal, a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni 

beszélgetés az osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.). 

 Továbbtanulás irányítása, segítése. 

 Szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

 Differenciált foglalkozás a tanórákon és a tanórán kívüli programokon 

 Kiscsoportos felzárkóztató foglalkozás, tanulási segítség 1-8. osztályig, szükség szerinti 

tantárgyi korrepetálás  

 A szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása 

 Tanácsadás a rászoruló gyermekeknek, szülőknek stb. (szociális segítő munkatárs) 

 Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése 

 Felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése 

 Felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről 

 Kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel 

 Pályázatok figyelése 

 A tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása 

(csoport, páros, individuális munkaforma), az érintett tanuló érdek-és 

esélyérvényesülésének elősegítése. 

 Az állam által nyújtott ingyenes tankönyveken túl, a taneszközök vásárláshoz nyújtott 

segítség külső partnerek részéről:  

 Királyegyháza Község Önkormányzata: minden tanévben az első osztályosok 

taneszközeinek beszerzésével;  

 Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány: minden tanévben az első 

osztályosok iskolatáskájának beszerzésével;  
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 Az adott tanévekben a szociokulturális hátrányok enyhítését célzó, a gyermekek, 

családok számára ingyenes programjaink: 

 

A fenntartó – Szigetvári Tankerületi Központ – támogatásával megvalósuló 

programok: 

 úszásoktatás a 6. évfolyamon /9 alkalommal/  

 

 Hátránykompenzálás és tehetséggondozás céljából működtetett szakkörök, 

foglalkozások 

 

 

 környezetvédelmi/fenntarthatósági témahét kirándulással, múzeumlátogatással, 

gazdag eszközhasználattal; Madár- és környezetvédelmi témanapok: 

madárgyűrűzés  

 

 Korcsolyázás, tanévente 1 alkalommal az alsó és a felső tagozat részére 

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

Központban elnevezésű projekt 

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

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

tudásszerzés pedagógiai- módszertani kultúrájának fejlesztéséhez járul hozzá.  

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

Központban elnevezésű projekt előtérbe helyezi az élménypedagógia eszközrendszerével megvalósított 

pedagógiai kreativitást, a tantárgyak integrációját, a tanulói kulcskompetenciák nem formális és 

informális módszerekkel történő fejlesztését, az egymástól tanulás élményét, a kooperatív 

együttműködésen alapuló szociális tanulásban rejlő személy- és közösségformáló erőt. 

A projekt vívmányai hozzájárulnak az iskolai befogadó légkör megteremtéséhez, a kompetencia alapú 

oktatás eredményességéhez szükséges rendszerben való gondolkodáshoz, valamint az ismeretközpontú 

tudásátadáshoz.  

Hosszútávú hasznosulása megalapozza az életen át tartó tanulás kulcskompetenciáját, hozzájárul az 

iskolai lemorzsolódás és végzettség nélküli iskolaelhagyás mutatóinak javulásához, a befogadó iskolai 

környezet fejlesztéséhez. 

A bentlakásos és napközis táborok megvalósítása olyan élményszerzési lehetőséget kínál tanulóink 

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

hátrányos tanulóink szociális hátteréből adódó hátrányainak kompenzálásához. 

 

 

Az osztályfőnök feladatai: 

 

 nyilvántartás 

 kapcsolat az önkormányzattal 

 kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 

 kapcsolat a családi környezettel 

 a segítségnyújtás tartalmának és formájának kiválasztása 

 

Az osztályfőnök nyilvántartja a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat. A helyi 

szervezettekkel állandó kapcsolatban áll, ismeri az állandó és alkalmi segítő rendszert, 

lehetőségeket.  
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Az iskolai támogatás lehetőségei 

 

Állami szociális támogatások: 

- Ingyenes étkezés 

- Kedvezményes étkezés  

- Ingyenes tankönyv 

 

Egyéb támogatás: 

- Szülői közösség támogatása 

- Külső szervezetek által felajánlott támogatások 

 

Az osztályfőnök gyermekvédelmi feladatai: 

 

- A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felmérése, nyilvántartása, figyelemmel 

kísérése, szükség esetén intézkedés 

- A tanulók igazolatlan, és igazolt hiányzásának a rendelet szerinti vezetése és a 

házirendben szabályozott módon történő intézkedés 

- Családlátogatás 

- Segélyezéssel kapcsolatos ügyintézések 

- Kapcsolattartás a gyermekorvossal, védőnővel, Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámügyi 

hatóságokkal 

- A tanulók személyiségének fejlesztése, szaktanár, szülő együttműködésével 

- A média, internet és a szenvedélybetegségek gyermekekre gyakorolt negatív hatásaira 

a szülők figyelmének felhívása 

- Szabadidős programok szervezése 

- A szaktanárok figyelmét felhívni a preventív lehetőségekre a szaktárgyak oktatásakor 

és a nevelésben. 

-  

Minden nevelő feladata: 

 A tanulók felkészítése 

 

 apró sikertelenségek elviselésére 

 konfliktusok megoldására 

 korlátok felállítására és elfogadására 

 érzelmeik kifejezésére és kezelésére 

 kapcsolatok építésére és ápolására 

 egészségkárosító szerek elutasítására 

 

 Együttműködés az alábbi szervekkel és intézményekkel: 

 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

 Kormányhivatal hivatalai 
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A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 
 

A tanulók az intézmény döntési folyamataiban a diákönkormányzaton keresztül, testületileg 

vagy egyénileg vehetnek részt. A tanulók a döntési folyamatban vagy döntési, vagy 

véleményezési joggal vesznek részt. 

 
A tanulók döntési jogköreinek gyakorlása 

 
 

A döntés tartalma Döntéshozó 

közösség 

Döntés ideje 

DÖK saját működéséről Tanulók közössége DÖK megalakulása 

(a tanév első tanítási 

napján) 

DÖK anyagi eszközeinek 

felhasználásáról 

DÖK vezetősége szeptember 30-ig 

Hatáskörei gyakorlásáról DÖK vezetősége szeptember 30-ig 

Egy tanítás nélküli 

munkanap programjáról 

DÖK vezetősége szeptember 15-ig 

Tájékoztatási rendszerének 

létrehozásáról és 

működtetéséről 

DÖK vezetősége szeptember 30-ig 

DÖK munkaterv elfogadása DÖK vezetősége szeptember 15-ig 

 

Az intézményi döntésekhez kapcsolódó tanulói jogkörök gyakorlásában a részvétel a 

DÖK keretében történik. 

 

A döntés tartalma A tanulói jogkör 

gyakorlása 

A jogkör gyakorlás 

ideje 

SZMSZ nevelőtestületi elfogadás véleményezés A testületi elfogadás előtt 

Házirend nevelőtestületi 

elfogadás 

véleményezés A testületi elfogadás előtt 

Éves munkaterv véleményezés A testületi elfogadás után 

 

A tanulók közösségét érintő 

kérdések meghozatalánál 

véleményezés A döntés előtt 

Tanulók helyzetét elemző, 

értékelő beszámolók 

elkészítéséhez, elfogadásához, 

véleményezés A döntés előtt 

A tanulói pályázatok, versenyek 

meghirdetéséhez, 

megszervezéséhez 

véleményezés A döntés előtt 
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Iskolai sportkör működési 

rendjének megállapításához, 

véleményezés A döntés előtt  

Szabadidős foglalkozás 

formáinak 

meghatározásához 

véleményezés A döntés előtt  

A könyvtár, a sportlétesítmények 

működési rendjének 

kialakításához 

véleményezés A döntés előtt  

 

A kiskorú tanulók személyét érintő intézményi döntésekben a szülő gyakorolja a tanulói 

jogkört az alábbi esetekben: 

 

A döntés tartalma A tanulói jogkör 

gyakorlása 

A jogkör gyakorlás 

ideje 

Felvétel, átvétel fellebbezés A határozatban megjelölt 

időtartamon belül 

Fizetési kötelezettség 

elmulasztása 

elfogadás v. el 

nem 

fogadás 

Az értesítés után 15 

napon belül 

Tankönyvrendelés tankönyvválasztás Az iskola által megjelölt 

időtartamon belül 

Fegyelmi határozat fellebbezés A határozatban megjelölt 

időtartamon belül 

 
 

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

A pedagógusok együttműködése 
 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg. 

Az együttműködés fórumai: 

 az iskolavezetőség ülései 

 a különböző értekezletek 

 megbeszélések 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. Az igazgató az aktuális 

feladatokról a tanári irodában elhelyezett hirdetőtáblán, szóban, valamint írásbeli 

tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat 

az ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni 

az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 

illetve az intézményvezetővel. 
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A munkaközösségek együttműködése 

 

Az iskolában tevékenykedő munkaközösségek folyamatos együttműködéséért 

és kapcsolattartásáért a munkaközösségek vezetői felelősek. 

A munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt az 

alábbi kérdéseket egyeztetik a munkaközösségükkel és a vezetőkkel: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, műhelymunkák 

 iskolán kívüli továbbképzések 

 a tanulók számára szervezett pályázatok, tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

 

A munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a 

munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli 

ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

A nevelők és a tanulók együttműködése 
 

Az iskolánkban ötödik osztálytól működik diákönkormányzat, évfolyamonként 2-2 képviselővel, 

tanári segítséggel. Nevelési tevékenységünk fontos területének tartjuk a diákönkormányzat 

működését, hiszen ez a tanulók felnőtt életére való felkészülésének nagyon jó gyakorlóterepe. 

 

Együttműködésük lehetőségei: 

 DÖK gyűlés 

 Diákfórum 

 DÖK faliújság 

 Dekorációs verseny 

 Iskolai dokumentumok véleményezése (PP, SZMSZ, Házirend, Éves munkaterv) 

 Programszervezés és megvalósítása: a DÖK napja 

 

A szülőkkel való kapcsolat 
 

Azt a tényt, hogy gyermeküket iskolánkba íratták, bizalmi kérdésnek tekintjük, és annak 

megfelelően kezeljük. 

Az iskolavezetés törekszik arra, hogy az évente újraválasztott szülői választmány tagjaival 

sorosan együttműködjön, a rendszeres szülői közösségi választmányi értekezletek mellett 

szükség esetén személyesen vegyen részt az osztályokban tartott szülői értekezleteken is. A 

szülők rendszeresen segítik a nevelők, az iskola tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységeinek lebonyolítását. A gyermeknap és a farsang szervezése elsősorban a szülők 

munkáját és anyagi támogatását dicséri. 

A szülők tájékoztatásának formái 

 

Szóbeli 

 Osztálybeli szülői értekezletek 

 Fogadóórák 

 Családlátogatás 

 Nyílt tanítási napok 
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 Telefonos egyeztetések, szükség szerinti megbeszélések 

Írásbeli 

 Tájékoztató füzet (1. évf.) 

 Üzenő füzet 

 e-Kréta napló 

 Iskolai hirdetőtábla 

 Tájékoztató szórólap 

 Iskolai kiadvány 

 igazgatói levél 

 honlap 

 az iskola közösségi oldala 

 e-mail 

 egyéb elektronikus üzenetváltási lehetőségek (Messenger, Viber, WhatsApp) 

 

A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen 

kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

Ennek érdekében 

 tájékoztatjuk a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott 

módszerekről 

 ugyanakkor szeretnénk megismerni mindezekről a szülők véleményét 

 Alkalmat, lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny 

résztvevői, közre- működői és segítői lehessenek 

 folyamatosan monitoring keretében mérjük az elégedettségüket 

 

Segítünk a szülőknek az iskolaválasztásban 

 

 a leendő 1. osztályt tanító kollégák az óvoda-iskola- átmenetet segítő programunk 

keretében óvodai szülői értekezleteken oktató-nevelő munkánk sokszínűségéről 

tájékoztatják a szülőket 

 nyílt tanítási napra invitálják az érdeklődőket, ahol a szülők személyesen 

megismerhetik azt a pedagógust, aki az első évfolyamon tanítani fog, és 

belepillanthatnak az intézmény életébe 

 

Szülői képviseleti fórumok iskolánkban 

 

A köznevelési törvény 72-73.§-a rendelkezik a szülők jogairól, feladatairól, közösségéről. 

Iskolánkban a szülők érdekeinek képviseletét a szülői közösség látja el. 

 

 

 

Szülői értekezletek 

 

Célja: a közös feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása. Kapcsolatteremtés 

iskola-szülő, szülő-szülő között. 

Ideje: tanévenként legalább 2 alkalommal (szeptember, február), az éves munkatervben 

kijelölt napon, a szülő munkaidejéhez, idejáró testvérek szülői értekezleteihez igazodva, a 

délutáni, esti órákban. 
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Fogadóórák 

 

Célja: a szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek tanulmányi 

munkájáról, eredményességéről, az iskolához, tanulási folyamatokhoz való viszonyáról, 

valamint a problémák és a megoldási lehetőségek feltárása, az értékek, az eredmények 

megbecsülése. 

Ideje: a pedagógusok órarendjéhez illeszkedő heti egy órában a délelőtti fogadóórát azok 

vehetik igénybe, akik különböző okok miatt nem tudnak részt venni az esti fogadóórán vagy 

szülői értekezleten, illetve sürgős problémát kell megbeszélni a szaktanárral, osztályfőnökkel. 

A tanár is hívhatja a szülőt erre az időpontra.  

Valamint az első és a harmadik negyedév végén az éves munkaterv szerint délutáni, esti 

időpontban.  

 

Családlátogatás 

 

Főleg az osztályfőnök feladata a környezettanulmányozás, tanulómegismerés, közvetlenebb 

kapcsolat kialakítása, a tanulóval kapcsolatban felmerülő problémák megoldása céljából. 

Intézményünkben első és ötödik osztályban elvárt a családlátogatás, de szükség szerint több 

alkalommal és minden évfolyamon javasolt kapcsolattartási, problémamegoldási forma. 

 

Nyílt nap 

 

Az éves munkatervben meghatározott napokon leginkább március hónapban tartunk nyílt 

napot, melynek célja:  

 betekintés az iskola belső világába 

 a szülők lássák gyermekük fejlődését 

 betekintés az iskolai munkába 

 a szülők megfigyelhessék gyermekük hozzáállását, magatartását 

 a szülők megismerhessék a pedagógusok tevékenységét a tanítási órákon 

 

 

A szülő az alábbi területeken fejtheti ki tevékenységét 

 

A szülő kérheti: 

 A családsegítő szolgálat segítségét 

 A nevelési tanácsadó segítségét 

 A napközi otthoni ellátást 

 A nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezését 

 

A szülők aktív részvételének egyéb területei 

 

 az iskola eszközparkjának gazdagításában házilag elkészíthető eszközökkel 

 az iskola esztétikai arculatának alakításában 

 a tárgyi, környezeti feltételeink jobbításában.  

Formái:  

 aktív részvétel a programokon a pedagógus megsegítésére  

 társadalmi munka az iskolaépületért 

 szülői szervezésű rendezvények 
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 kiránduláson való részvétel 

 táboroztatás 

 sajátságos, speciális képességeket, tudást átadó rendezvények, ezekhez való 

hozzájárulás adománnyal 

  

Az intézmény külső partnereivel való kapcsolata 
 

Az intézmény külső partnereivel való kapcsolattartásra jogosult az intézmény képviselőjeként: 

 az intézményvezető 

 az intézményvezető által megbízott intézményi dolgozó (pedagógus, NOKS munkatárs) 

A külső partnerekkel való kapcsolattartás lehet: 

- permanens (fenntartó, pályázati megvalósításban szereplő partnerek, védőnő, 

önkormányzatok stb) 

- eseti: egy-egy esemény, projekt megvalósítására szóló kapcsolat 

- egyéb (ellenőrzés, látogatás stb. …) 

A kapcsolattartás tartalma, formái: 

- hivatalos (jogszabályoknak megfelelő kötelezettségek) 

- szakmai (pl.: szakértői tevékenységek a tanulók vagy pedagógusok előmenetelét 

illetően; gyakorlóhelyi funkció betöltése a pedagógusképzésben stb. … ) 

- valamilyen közösen megfogalmazott cél érdekében történő együttműködés (pl.: 

szociális hátránykompenzáció, pályaorientáció) 

- közös rendezvények megvalósítása, egymás rendezvényein való megjelenés, aktív 

részvétel 

- egyéb 

 

A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. szakasz 1. bekezdés (h) pontja értelmében az 

osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét a Házirend 

szabályozza.2 

Tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó vizsga, a különbözeti vizsga, valamint a pótló és 

javítóvizsga. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatni kell. 

Az osztályozó vizsga 
 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

                                                             
2 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 5. szakasz 1. bekezdés (h) pontja 
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a. felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b. engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c. igazoltan és igazolatlanul összesen 250 óránál, vagy egy tantárgy óraszámainak 

tekintetében 30 százaléknál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 

d. a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel az osztályozó 

vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal közöljük. 

Pótló vizsga 
 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

illetve a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Ha a feltételek megteremthetőek, akkor az intézményvezető 

hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen. A vizsgázó 

kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

Javító vizsga 
 

Javítóvizsgát tehet a tanuló ha 

a. a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott 

b. az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik 

A vizsgázó javító vizsgát az intézményvezető által meghatározott időben tehet. Javítóvizsga 

letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kerül sor. A pontos idejét a 

tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

 

 

Különbözeti és beszámoltató vizsga 
 

Különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. A különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon 

belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. 
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A tanulmányok alatti vizsga formái, követelményei, az intézményvezető és a vizsgabizottság feladatai 

 

A tanulmányok alatti vizsga lehet írásbeli, szóbeli, írásbeli-szóbeli, gyakorlati. A tanuló 

kiértesítése előtt a nevelőtestületnek meg kell határozni, hogy az egyes tantárgyakból milyen 

formában vizsgázik a tanuló, és azt az értesítésben közölni kell vele. 

 írásbeli vizsga: magyar nyelvtan, matematika, fizika, kémia, 

 szóbeli vizsga: magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, biológia, földrajz, 

környezet/természetismeret, etika, hit- és erkölcstan 

 szóbeli –írásbeli: magyar irodalom, magyar nyelvtan, idegen nyelv, történelem, 

biológia, földrajz 

 gyakorlati vizsga: informatika, technika, ének, rajz, testnevelés tantárgyból ajánlott 

A tanulmányok alatti vizsga követelményei megegyeznek az adott tantárgy/tantárgyak helyi 

tantervi követelményeivel. A tanulmányok alatti vizsga értékelése a helyi tantervben 

meghatározott tantárgyi értékelés szabályai szerint történik. 

Az intézményvezető feladata 

 

 a tanulmányok alatti vizsga megszervezése és felügyelete 

 döntés minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 

ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe 

 kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről 

 ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását 

 minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni 

 az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – az üres és 

a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi 

a vizsgáztató tanároktól 

 a jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a 

vizsgairatokhoz mellékeli. 

A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, akik közül 

lehetőleg legalább kettő pedagógus jogosult az adott tantárgy vagy legalább az évfolyam 

tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes 

megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének 

feladatai különösen: 

 meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg 

teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén 

kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását 

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit 

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja 

a vizsga iratait 

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el 

 A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja 
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Kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklet szerint 

taníthatja. 

A tanulmányok alatti vizsga eljárásrendje 
 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Az írásbeli vizsgák eljárási szabályai 

 

1) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. 

2) Az írásbeli vizsgák időtartamát meg kell határozni 

3) A vizsgák között pihenőidőt kell biztosítani. 

4) Az írásbeli vizsgán csakis az iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, 

minden egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

számológép, számítógép használatát. Az írásbeli vizsgadolgozat javítása eltérő színnel 

történik. 

5) Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

tanár úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne 

segíthessék. 

6) Az írásbeli vizsgán a tanulók elhelyezése után a vizsgáztató tanárnak: 

a) Ismertetni kell a vizsga szabályait. 

b) Meg kell adni az írásbeli feladatokat. 

7) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával 

megjelöli, a helyi tanterv értékelési szabályai szerint értékeli a vizsgakérdésekre adott 

megoldásokat. 

8) Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. 

9) -A vizsgáztató tanár a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az 

iskola igazgatójának 

a) Ha a vizsgáztató tanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, 

megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 

b) Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. 

c) Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó 

és a vizsgáztató tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, 

esemény leírását, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. 

d) A jegyzőkönyvet a vizsgáztató tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A 

vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

e) szabálytalanság esetén az iskola igazgatójából és két másik – a vizsgabizottság 

munkájában részt nem vevő – tanárból álló háromtagú bizottság a cselekmény 

súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 
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(1) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 

nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán 

nyújtott teljesítményt, 

(2) az adott tantárgyból – ha az nem javító vizsga – a vizsgázót javító vizsgára 

utasítja, 

(3) amennyiben a vizsga javító vizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontra figyelemmel értékeli a vizsgázó 

teljesítményét 

 

Az SNI és BTMN tanulók írásbeli vizsgájára vonatkozó külön szabályok 

 

Szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni, 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

d) a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

Ha a vizsgázó a d) pont alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után 

külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére 

harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a 

vizsgáztató tanár felolvassa. 

A szóbeli vizsgák eljárási szabályai 

 

1) A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz, vagy kap kérdést (a szükséges 

segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik) 

2) A szóbeli vizsgához legalább 10 perc felkészülési időt kell biztosítani 

3) A vizsgázók egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik 

4) A tanuló önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól 

segítséget kaphat. 

5) A vizsgabizottság tagjai a felelettel kapcsolatban kérdést tehetnek fel 

6) A vizsgáztató új kérdést adhat, a tanuló teljes tájékozatlansága, súlyos tévedése esetén 

7) Ebben az esetben a vizsga értékelése a két kérdésre kapott értékelés megfelezésével 

történik. 

8) A szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az írásbeli vizsga erre 

vonatkozó bekezdéseiben leírtak szerint jár el. 

 

Az SNI és BTM tanulók szóbeli vizsgájára vonatkozó külön szabályok 

Szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 
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a. a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b. a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

c. írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

 

A szóbeli-írásbeli vizsga 

 

A szóbeli-írásbeli vizsga esetén a fenti szabályokat együttesen kell alkalmazni 

 

A gyakorlati vizsgák eljárási szabályai 

 

1) Az igazgató által előzetesen jóváhagyott gyakorlati vizsgafeladatokat a tanulóval a 

vizsga előtt 2 héttel ismertetni kell 

2) A vizsgán a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítani 

kell 

3) A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a 

gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, 

tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

4) A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál 

helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. 

5) A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni. 

6) A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott 

gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 

 

Egyéb szabályok 
 

 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a bizonyítvány átvételét követő 

tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára 

utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet 

nyolc napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek 

 A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 

szervezi. 

 Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. 

 Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat 

valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. 

 Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes 

tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, 

és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi 

bizonyítványba be kell írni. 
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 E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a tanulót az alapfokú 

művészeti iskola magasabb évfolyamára vették fel. 

 Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként 

tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az 

egyéni tanrendű tanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola 

igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, valamint a szülőt a magántanuló jogairól és 

kötelességeiről 

 

A tanulók felvételének és átvételének helyi szabályai, az átvételre vonatkozó 

rendelkezések 
 

A tanulók felvételét, átvételét, a tanulói jogviszony létesítését a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50 – 53. szakasza szabályozza. 

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola 

igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az 

iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez köti.  

Iskolánk köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános 

iskola körzetében lakik:  

A tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Szigetvári Tankerületi Központ véleményének 

kikérésével a köznevelési feladatokat ellátó hatóság – Kormányhivatal - által meghatározott 

időszakban kell beíratni. 

 A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon tesszük közzé: 

 az iskolai hirdetőtáblákon 

 az önkormányzatok hirdetőtábláin 

 az iskolai honlapon 

 a helyi médiában (Helyzet című havonta megjelenő helyi lap) 

 az iskola közösségi oldalán 

A szülőnek a beíratáskor be kell mutatni: 

 személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát; 

 ha van, a Nevelési Tanácsadó vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét; 

 iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást Jogorvoslat: 

Az igazgatói döntés módosítása érdekében a szülő kérheti szakértői bizottság 

szakvéleményét.  

Az igazgatói döntés ellen jogorvoslatért a szülő a döntés után 15 napon belül a 

jegyzőhöz fordulhat. 

 

Amennyiben  iskolánk  a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a kötelező felvételi körzetünkön kívül lakó tanulók 
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felvételét/átvételét az alapító okiratban meghatározott tanulólétszámig teljesítjük. A felvételi 

kérelmekről az intézményvezető az alábbiak figyelembe vételével hozza meg döntését: 

 a szülő kérése 

 a tanuló előző tanulmányi eredménye, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyei 

  az adott évfolyamra járó tanulók aktuális létszáma 

 a felvételre jelentkező tanuló érkezésének várható hatása az érintett osztályközösségre 

 a jelentkező tanuló és szülei alkalmazkodási szándéka az intézményünk pedagógiai 

programjában megfogalmazott cél, feladat rendszerhez és  intézményünk működési 

rendjéhez 

 az érkező tanuló tanulási eredményességének, megsegítésének lehetőségei, 

biztosítása iskolánkban 

 speciális igények felmerülésének mérlegelése 

A további felvételi kérelmek teljesítésénél előny, ha a tanuló  

 a hátrányos helyzetű 

 a roma/cigány nemzetiséghez tartozó  

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt 

nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - 

nyilvánosságra hozzuk. 

Iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztályt indítunk, így a jogviszonyban álló tanulók 

osztályba sorolása adott. Az iskolánkba felvett tanulók egyéb (pl. napközis) csoportba való 

beosztásáról a szakmai munkaközösség, illetve a nevelőtestület véleményének kikérésével az 

igazgató dönt. 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, az átvételre a felvételre 

megállapított eljárás szerint kerülhet sor. 

Az átvételi kérelemhez a felsorolt iratokat kell mellékelni. 

 személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát; 

 ha van, a Nevelési Tanácsadó vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs 

Bizottság szakvéleményét; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (második – nyolcadik évfolyam 

esetén); 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak - az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított - szintfelmérő vizsgát kell tenni azokból a 

tárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján - nem tanult. 

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek 

nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt 

vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév 

közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesít, 

vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, 

átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 

vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola 
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igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-

számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a 

köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 

Ha helyhiány miatt nem tudjuk felvenni az összes jelentkező tanulót, a 20/2012. (VIII. 31.) sz. 

EMMI rendelet 24. § (6) és (7) alapján járunk el. A döntésről az igazgató a szülőt írásban 

értesíti. Ha idegen nyelvi környezetből érkezik a tanuló, az EU-n belüli állampolgárnak az 

iskolai bizonyítványát a hiteles fordítás és az iskola tantárgyi struktúrájának való megfeleltetés 

után elfogadja az intézmény. Az igazgató a tanulót ez alapján veszi át a megfelelő osztályba. 

Szülő kérése alapján lehetséges, hogy a tanuló tudásszint mérést írjon az iskolában használt 

mérőlapok alapján, és ez alapján történjék az osztályba sorolása, továbbá a szülő kérésére 

lehetőséget kaphat a tanuló az évfolyam megismétlésére a 20/2012 (VIII.31.) sz. EMMI 

rendelet 185.§ (3) alapján eljárva. 

A külföldről érkező tanuló beíratásához következő okmányok szükségesek: 

 Legalább 3 hónapra szóló tartózkodási engedély 

 magyarországi munkahely és lakcím igazolása 

 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 

Más iskolából érkezés esetén bizonyítványa alapján soroljuk a tanulót a megfelelő 

évfolyamba. Ha a tantárgyakban eltérés van, akkor az évfolyamon alkalmazott témazárókkal 

fel kell zárkóztatni, féléves tantárgy esetén pedig igazgatói engedéllyel osztályozó vizsga 

letételével a kerettanterven túli (helyi tantervi) követelményeket folyamatosan (tanév végéig) 

pótolni kell. Ha a tanuló addig külföldön járt iskolába, egyéni elbírálással osztályozó vizsgát 

tehet az igazgató döntése alapján. Szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni 

segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel segítjük az 

átjárhatóság megvalósítását.  

Továbbá, ha másik iskolából iratkozik át a tanuló és nem azt az idegen nyelvet tanulta, amit 

iskolánkban oktatnak, biztosítani kell a tanuló számára, hogy az alsóbb évfolyamok idegen 

nyelvi óráinak munkájába bekapcsolódhasson, valamint a szülő írásos kérésére a gyermek 

részére felzárkóztató foglalkozás szervezhető.  

Ha az iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a 

felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes 

szabályait a házirendben határozza meg. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, 

akinek ezt különleges helyzete indokolja.  

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  

b) testvére már iskolánk tanulója, vagy  

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy  
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d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található.3 

 
Megszűnik a tanulói jogviszony 

 

 ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján 

 az iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján 

 az alapfokú művészeti iskolában, ha kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú 

tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, 

továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti 

alapvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján  

 a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés 

tudomásulvételének napján 

 az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul 

többet mulasztott, kivéve, ha tanköteles a tanuló 

 kizárás az iskolából fegyelmi határozat véglegessé válásának napján 

 az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a 

tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a 

tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette.  

 az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a 

tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem 

vehet részt, mivel az iskolában nincs felnőttoktatás 

 kérelemre megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek, tanulónak a 

magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített óvodai, tanulói, kollégiumi 

tagsági jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik. 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 
 

Az elsősegélynyújtási ismeretek tanításával megalapozzuk a felelősségteljes és szabálykövető 

magatartás kialakulását. Célunk olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz 

környezetünk értékeire, azok tiszteletére és megvédésére ösztönöz. Cél a testi, lelki, szociális 

egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az egészséges életvezetésre való 

felkészítés. 

Célként fogalmaztuk meg, hogy a tanuló bármilyen körülmények között tudjon szakszerűen 

segítséget nyújtani a rászorulóknak. Fontos a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset 

valamint a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása. 

Fontos, hogy éles helyzetben hatékonyan tudjon és merjen segíteni embertársainak. 

 

Feladat: 

 

 A Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv alapján készült kerettantervek 

elsősegélynyújtásra vonatkozó tantárgyi tartalmi elvárásainak maradéktalan teljesítése. 

 Az elsősegélynyújtási ismeretek tanévi feladatainak megjelenítése az intézményi 

munkatervben és egészségfejlesztési programban, annak tanévi értékelésben. 

                                                             
3 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 24. szakasz (6) és (7) bekezdése 



50 
 

 Az intézményi egészségfejlesztési projektek kiegészítése elsősegély-nyújtási 

tartalommal. 

 A képzés gerincét a szituációs gyakorlatok adták. A gyakorlatok esetmegbeszéléssel 

zárultak, mely a feladatok közös elemzése nyomán lehetőséget nyújtott a helyesen 

megoldások, megfelelő teljesítések megerősítésére, illetve az esetlegesen előforduló 

hibák, tévedések korrekciójára. 

 Kiemelt jelentőségű feladat a szituációs játékok során megélt pszichés élmények 

feldolgozása, az elsősegélynyújtóra nehezedő stressz kezelésének elsajátíttatása. 

 

Célja: 

 

 Az elsősegélynyújtás életkornak megfelelő ismeretanyagának elsajátíttatása, a 

hajlandóság kialakítása. 

 A vészhelyzetbe került emberek megsegítése, a számukra nyújtott lehetőség és 

képesség szerinti elsősegélynyújtása már gyermekkorban magától értetődővé váljék. 

 A program keretében a 6 és 14 év közötti gyermekek részére elsősegély nyújtási 

ismeretekkel rendelkező szakember által végzett oktatás, szervezeti tartalmi 

feltételrendszerének megteremtése. 

 

Együttműködő partnerek, motiváló programok: 

 

 iskolaorvos, védőnő, mentőszolgálat 

 témanapok 

 

Megvalósítása az 1-2. osztály számára 

 

Tanév eleji balesetmegelőzési óra az 1. tanítási napon 

A technika, tantárgy helyi tantervében szerepeljen a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás 

évi 1-1 óra 

Technika és tervezés valamint a 

Technika, életvitel és gyakorlat: Család, otthon, háztartás fejezet  

 

Megvalósítása a 3-4.osztály számára 

 

Tanév eleji balesetmegelőzési óra az 1. tanítási napon 

Balesetmegelőzés speciális feladatok előtt testnevelés, technika, rajz órákon, 

Elsősegélynyújtás: a környezetismeret és a technika órákon a helyi tantervbe beépítve 

Környezetismeret: Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejezet 

Horzsolásos sebek-fertőtlenítése, tisztítása, kötözése 1-1 óra 

Technika, életvitel és gyakorlat: a vágásos-szúrásos sérülések ellátása, kötözése 1-1 óra  

 

Elsősegélynyújtás a felső tagozatban 

 

5-8. évfolyam összesen: 21 óra 

A felső tagozatban a tanulók életkora lehetővé teszi a nagyobb óraszámot és a több gyakorlati 

tevékenységet az elsősegély nyújtás oktatása során. A magasabb osztályokban a már tanult 

ismereteket mélyítik, és az ismeretek bővítésére is sor kerül egyre több gyakorlati 

alkalmazással. 
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Az 5-6-7. évfolyamon az óraszám a balesetvédelemmel együtt 4-4-4 óra évfolyamonként.  

A 8. évfolyamon 9 órára emelkedik az elsősegélynyújtás óraszáma. 

 

Megvalósítása az 5-6. osztály számára 

 

Tanév eleji balesetmegelőzési óra az 1. tanítási napon 

A technika, és a természetismert tantárgy helyi tantervében szerepel a balesetmegelőzés és 

elsősegélynyújtás 

 

Technika és tervezés valamint a Technika, életvitel és gyakorlat: 

Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben fejezet: összesen 2-2 óra évfolyamonként 

 

Balesetek megelőzése: 

Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 

 

Veszélyes anyagok a háztartásban: 

Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 

 

Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások: 

Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások (leégés, napszúrás, 

kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, allergia, kullancs- és rovarcsípések, fertőzések, 

élősködők az emberen és a lakásban). 

 

A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése: 

Gyakorlati teendők a károsodás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén 

A fejezetben az elsősegélynyújtást a tanóra tematikájába beépítve használjuk fel. Tárgyi 

kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés fejezet 

Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő munkakörnyezet Biztonságos 

munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép szerszámok célszerű, 

balesetmentes használata. 

A gyakorlati segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése Közlekedési ismeretek fejezetben 

található. 

 

Balesetvédelem: 

Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzése 

Az elsősegélynyújtás feltételrendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás 

 

Természetismeret 5-6. osztályban összesen 1-1 óra évfolyamonként 

 

Állandóság és változás környezetünkben - Anyag és közeg fejezet 

A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód és a tűz esetén szükséges teendők elsajátítása, 

gyakorlása. 

Az ember szervezete és egészsége fejezet 

Elsősegélynyújtás elemi ismeretei. Az ájult beteg ellátása. A sebellátás, vérzéscsillapítás 

gyakorlata. 

Tanév eleji baleset-megelőzési óra az 1. tanítási napon az 5-6. évfolyamban 

Balesetmegelőzés: speciális feladatok előtt testnevelés, technika, rajz órákon, kézműves 

foglalkozásokon. 
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Megvalósítása a 7-8. osztály számára 

 

Tanév eleji baleset-megelőzési óra az 1. tanítási napon 

A technika és a biológia tantárgy helyi tantervében szerepel a balesetmegelőzés és 

elsősegélynyújtás 

 

A 7. osztályban  

Technika, életvitel és gyakorlat: összesen 2 óra 

 

A háztartás és a közszolgáltatások fejezet 

A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvédelmi eszközök jellemzői, 

szerepe. 

Elsősegély Áramütés, égés esetén 

Közlekedés fejezet 

Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az egészséget károsító 

hatások. 

Elsősegélynyújtás: vérzések ellátása 

Ízületi sérülések ellátása, törések ellátása 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 

Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő munkakörnyezet. Biztonságos 

munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, alkalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. Elsősegélynyújtási gyakorlat 

munkabaleseti sérülés esetén. 

Biológia, egészségtan 7-8. osztályban: összesen 1-1 óra évfolyamonként 

 

Szépség, erő, egészség fejezet  

Elsősegélynyújtási gyakorlat.  

Elsősegélynyújtás bőrsérülések esetén. 

Az emberi csontváz fő részei, a legfontosabb csontok felismerése. Példák a jellegzetes 

csontkapcsolatokra. 

Mozgássérülések (ficam, rándulás, törés) ellátása, mozgásszervi betegségek (csípőficam, 

gerincferdülés, lúdtalp) és megelőzésük. 

Elsősegélynyújtás mozgássérülések, csontsérülések esetén. A szervezet anyag- és 

energiaforgalma fejezet. 

Vénás és artériás vérzés felismerése, fedő- és nyomókötés készítése. Elsősegélynyújtás 

ájulásos sérülés esetén. 

 

Technika 8. évfolyam 

 

Elsősegélynyújtás: 7 ó. 

Az előző évfolyamokban tanult és gyakorolt alapismeretek gyakorlati rögzítésére: 5 óra Az 

ájult sérült újraélesztésére: 2 óra 

Balesetmegelőzés: speciális feladatok előtt testnevelés, technika, rajz órákon. 
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A Királyegyházai Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési Programja 
 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja alkalmat ad a képességek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését, 

gyakorlását, szem előtt tartva az életkori sajátosságokat. Az egyéni érdeklődésre és 

tehetségre épül a készségek és ismeretek gyarapítása. A program lehetőséget nyújt a 

zeneoktatásban a helyes hangszerkezelés elsajátítására, zenei ismeretek átadására, az 

ismeretek tudatosítására. Megismerteti a tanulókkal a zenei műfajok sajátosságait, a 

megjelenítés módjait, miközben gazdagítja az önkifejezés eszköztárát.  

 

Zeneművészeti tanszak megtanítja a tanulót:  

 

  a zenei írás-olvasás technikájára  

  a megfelelő előadási jelek ismeretére  

  a hangszeres játék alapjaira  

  a helyes hangszerkezelés technikájára  

  a hallás, a ritmus, a tempóérzék fejlesztésére  

  a stílusérzékek, zenei karakterek kialakítására 

 

 

Az alapfokú művészetoktatás célrendszere és funkciói 
 

A művészeti oktatás célja, hogy a klasszikus értékeket megismertesse, megszerettesse a 

tanulókkal, ez által is fejlesztve személyiségüket. A művészetoktatási program keretében folyó 

pedagógiai munka fejlessze a tanulók képességét, biztosítsa a különböző területeken való 

jártasság megszerzését és gyakorlatát, járuljon hozzá az érzelmileg gazdag, kreatív 

személyiség kialakításához. Neveljen az értékek befogadására, azok értésére és művelésére, 

az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel alakítson ki a művészetek kultúrája iránt nyitott 

magatartást. Az életkori sajátosságok, és tapasztalatok figyelembe vételével gyarapítsa az 

ismereteket, fejlessze a képességeket, alakítsa a készségeket. Ismertesse meg a tanulóval a 

műfaji sajátosságokat, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait, miközben az a múlt 

értékeit megszeretteti és tovább élteti. Ösztönözze a tanulót a szakirányú, ismeretterjesztő 

művek olvasására, események iránti érdeklődésre. Neveljen rendszeres, céltudatos, 

koncentrált munkára, használja ki a közösségfejlesztő lehetőségeket a különböző művészeti 

ágazatok adta speciális lehetőségekkel. Biztosítsa a művészeti pálya iránt érdeklődő tanulók 

szakirányú továbbtanulásra való felkészítését. 

 

 

Az oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai, eszközök, eljárások 
 

A tanuló figyelmét irányítsa az emberi és természeti környezet szépségére, esztétikumára. 

Ismertesse meg az európai műveltség, az egyetemes emberi kultúra, a nemzeti hagyományok 

értékeit, és azok megőrzésének formáit. Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának 

gazdagítására és ezen eszközök alkalmazására. 
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A zeneművészetben 

 

Fejlessze a hallást, ritmusérzéket, intonációs készséget. Alapozza meg és fejlessze a zenei 

írást és olvasást. Alakítsa ki az alkotói magatartást, a kreativitást, a technikai készséget. 

Ismertesse meg a zenei műszavakat és jelentésüket, a zenei stílusok sajátosságait, a 

zenetörténeti és a zeneirodalom nagy egyéniségeit. Nevelje a tanulót rendszeres, céltudatos, 

igényes munkára, hatékony gyakorlásra, zenehallgatásra, a kortárs zene befogadására, az 

értékes zene megszerettetésére. Formálja a tanulók zenei ízlését, nyújtson segítséget a zenei 

tárgyú könyvek, olvasmányok kiválasztásában. Ösztönözzön a zenei életben való részvételre, 

az események iránti érdeklődésre, az aktív társas muzsikálásra, amatőr művészeti 

együttesekben való részvételre. A pálya iránt érdeklődőket készítse fel a továbbtanulásra. 

 

Feladataink 

 

 többirányú művészeti alapkészségek kialakítása  

 egyénre szabott motiválással hatékony tehetséggondozás,  

 az esélyegyenlőség biztosítása  

 a problémafelismerő, problémamegoldó képesség fejlesztése  

 a tanulásra és munkafegyelemre nevelés,  

 folyamatos, személyre szabott fejlesztés,  

 komplex személyiségfejlesztő program működtetése  

 a tanulók, szülők igényeinek figyelembe vétele  

 a szociális hátrányok kompenzálása  

 a továbbtanulási esélyek növelése 

 

 

A megoldás érdekében alkalmazott módszerek, eljárások, eszközök  

 

 rendszeres értékelés, önértékelés  

 rendszeres igényfelmérés  

 személyre szabott feladatok, differenciálás  

 egyénre szabott személyiség- és közösségfejlesztő módszer  

 játékos, élményre alapuló alkotómunka  

 valós élethelyzeteket modellező magyarázat.  

 

Nevelési eszközök: példakövetés, minta, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele. 

 

Ösztönző eszközök: biztatás, dicséret, jutalmazás, elkészült munkák kiállítása, megerősítés. 

 

 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A művészeti iskolába egyéni vagy szülői motiváció alapján jelentkeznek a tanulók. A 

művészetre nyitott, fogékony diákjaink szívesen és örömmel fogadják be az új tananyagot, 

ezáltal az elsajátítás folyamata is könnyebb. Az esetleges beilleszkedési nehézségek a 

képzési struktúra (egyéni és kiscsoportos foglalkozások) sajátosságainak köszönhetően 

könnyen kezelhetők. Tanulási kudarc nem jellemző, viszont a képzés sajátosságaiból adódóan 
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könnyen kezelhető. A művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatásából adódóan, a 

művészetoktatásban résztvevők jellemzően jobb teljesítményre képesek az általános iskolai 

oktatásban is.  

 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A csoportos foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek felismerjék a 

közösség erejét. Az együtt alkotás, akár a zene területén, akár a képzőművészetben segít 

kialakítani és fejleszteni a kommunikációt, alkalmazkodóképességet. Kialakul a társak iránti 

felelősségérzet, a munka folyamán a segítőkészség elmélyülhet. A tanulók ráébredhetnek az 

együttgondolkodás élményére. A felmerülő hibák megbeszélése, bírálata, a jó megoldás 

megerősítése hozzájárul a reális kép kialakításához, az értékelés objektivitásához.  

 

Tehetséggondozással, hátránykompenzálással kapcsolatos tevékenységek 
 

A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, a 

problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés. A tehetséggondozásnak többféle módja 

van:  

 

• elkülönítés (speciális csoport, tananyag, osztály kialakítás),  

• gyorsítás (tanulási szakaszok lerövidítése),  

• az egyes témák mélyebb feldolgozása.  

 

Az alapfokú művészetoktatásban mindhárom módra lehetőség van. Iskolánkban nem 

kizárólag a kiemelkedően tehetséges tanulók képességfejlesztését vállaltuk, hiszen a 

képességek kibontása a cél, mindenki esetében. A tanulók kreativitását segíthetjük játékos 

helyzetek teremtésével, a hibáktól való félelem csökkentésével. A tantárgyi programok 

összeállításánál biztosítani kell a személyiségfejlődést, a tehetséggondozást és annak 

ápolását. A tehetséggondozási munkánkban kiemelt szerepet kapnak az évente 

megrendezésre kerülő helyi rendezvények, tanszaki, házi és növendék hangversenyek, a 

nyári alkotótáborok, valamint a háromévente megrendezésre kerülőmegyei találkozók, a 

jutalmazási és elismerési rendszer. A szülői közösség és a helyi civil szerveződések anyagilag 

is segítik az oktatás feltételeinek javítását, a különböző versenyek, találkozók, szabadidős 

tevékenységek táborok megvalósulását. A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet 

tulajdonítunk annak, hogy minden gyerek számára egyenlően jó feltételeket, jó felszerelést 

biztosítunk, ugyanis ez is feltétele a Pedagógiai program eredményes megvalósulásának. 

 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás rendje, formái 
 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen az eredményesség elérésében. 

A tanulmányi előmenetelről havonta, illetve félévente tájékoztatást kapnak. Az egyéni 

oktatásnál a tájékoztató füzetben/e-Krétában óráról órára nyomon követhető a haladás. 

Minden, a tanulót érintő eseményről időben tájékoztatjuk őket. Szívesen látjuk őket a nyílt 

héten, nyilvános rendezvényeinken. A gyermek hiányzásairól a jogszabályban meghatározott 

formában azonnal értesítjük a szülőket. 
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Helyi tanterv 
 

A kerettanterv megnevezése 
 

A Királyegyházai Általános Iskola a többször módosított 51/2012 (XII.21.) számú EMMI 

rendeletben meghatározott kerettantervet választotta a 4. valamint a 8. évfolyamok és a 2020-

as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján szerkesztett kerettanterveket az 1., 2., 3., 

5., 6. és 7. évfolyam helyi tantervének kidolgozásához. 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei a helyi sajátosságokkal kiegészítve egyeznek meg a fent nevezett 

rendeletben kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá 

a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások 

megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően 

választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

Az EMMI rendeletben kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák és 

a nemzetiségi oktatásban felhasználható heti három óra számával az alábbi tantárgyak 

óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyakban a készségfejlesztésre, 

lassabban haladók tevékenységének differenciálására, az ismeretek gyakorlására, 

valamint a roma/cigány etnkai program megvalósítására több idő jusson. A szabadon 

tervezhető óraszámokat a helyi tantervben jelöljük. A szabadon tervezhető órák ismeretei 

szükségesek a pedagógiai program megvalósításához, ezért iskolánkban a szabadon 

tervezhető órák is kötelező tanórai foglalkozások.  

A harmadik évfolyamon a Roma/cigány népismeret és a Családi életre nevelés tárgyak 

mellett kötelezően választható a Lovaskultúra oktatás, melyet a Lovarda Light 

Hagyományteremtő Lovas Sportegyesület közreműködésével szervezünk, finanszírozását 

a Magyar Falu Civil Programból és Királyegyháza Község támogatásából finanszírozzuk.  

 

ÉVFOLYAM Tantárgy Óraszám 

1. évfolyam Irodalom – R/C etnikai program 1 óra 

1. évfolyam Idegen nyelv / angol – szabadon 

tervezhető 

1 óra 

1. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 

etnikai program 

1 óra 

1. évfolyam Családi életre nevelés – R/C etnikai 

program 

1 óra 

2. évfolyam Irodalom – R/C etnikai program 1 óra 

2. évfolyam Idegen nyelv / angol – szabadon 

tervezhető 

1 óra 

2. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 1 óra 
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etnikai program 

2. évfolyam  Családi életre nevelés – R/C etnikai 

program 

1 óra 

3. évfolyam Irodalom – R/C etnikai program 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv – szabadon 

tervezhető 

1 óra 

3. évfolyam Idegen nyelv / angol – szabadon 

tervezhető 

1 óra 

3. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 

etnikai program // Lovaskultúra 

oktatás (kötelezően választható) 

1 óra 

3. évfolyam Családi életre nevelés – R/C etnikai 

program // Lovaskultúra oktatás 

(kötelezően választható) 

1 óra 

4. évfolyam Irodalom – R/C etnikai program 1 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv / angol – szabadon 

tervezhető 

1 óra 

4. évfolyam Informatika – szabadon tervezhető 1 óra 

4. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 

etnikai program 

1 óra 

5. évfolyam Irodalom – R/C etnikai program 1 óra 

5. évfolyam Hon- és népismeret – szabadon 

tervezhető 

1 óra 

5. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 

etnikai program 

1 óra 

5. évfolyam Bejárható Magyarország – R/C 

etnikai program 

1 óra 

6. évfolyam Irodalom – R/C etnikai program 1 óra 

6. évfolyam Történelem – szabadon tervezhető 1 óra 

6. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 

etnikai program 

1 óra 

6. évfolyam Bejárható Magyarország – R/C 

etnikai program 

1 óra 

7. évfolyam Dráma és színház – szabadon 

tervezhető 

1 óra 

7. évfolyam Történelem – R/C etnikai program 1 óra 
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7. évfolyam Matematika – szabadon tervezhető 1 óra 

7. évfolyam Bejárható Magyarország – R/C 

etnikai program 

1 óra 

7. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 

etnikai program 

1 óra 

8. évfolyam Irodalom – R/C etnikai program 0,5 óra 

8. évfolyam Történelem – R/C etnikai program 0,5 óra 

8. évfolyam Matematika – szabadon tervezhető 1 óra 

8. évfolyam Technika, életvitel és gyakorlat – 

szabadon tervezhető 

1 óra 

8. évfolyam Roma/cigány népismeret – R/C 

etnikai program 

1 óra 

 

A pedagógusválasztás szabályai 

 

Az éves munkatervben, tantárgyfelosztásban szereplő szabadon választható foglalkozások 

megválasztásával a szülő egyben (az adott év tantárgyfelosztásában szereplő) pedagógust is 

kiválasztja. A foglalkozások megfelelő létszámú jelentkező esetén indíthatóak el tanév 

kezdetekor. 

Iskolánk a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható kerettantervek közül az 

alábbi tantervek alapján tanít: 

 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

4. évfolyam Ének-zene - B változat 

8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom - A változat 

8. évfolyam Fizika - B változat 

8. évfolyam Ének-zene - A változat 

8. évfolyam Kémia - B változat 

8. évfolyam Biológia - A változat 

 

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1-4. évfolyamon a 2022-23-as tanévben 
 

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

Magyar nyelv 4 4 2 + 1 3 

Irodalom 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3+1 

Idegen nyelvek 1 1 1 2+1 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat/ TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 1 1 1 1 

Informatika/ DIGITÁLIS KULTÚRA 0 0 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Roma/Cigány népismeret/ kötelezően választható 3-4. 
évfolyamon: Lovaskultúra 

1 1 1 1 

Családi életre nevelés / kötelezően választható 3-4. évfolyamon: 
Lovaskultúra 

1 1 1  

Felhasznált órakeret 26 26 27 28 

Kötelező alapóraszám 22 22 22  

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás többlet tanóra 3 3 3 2 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 29 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1-4. évfolyamon 2020/21-es tanévtől felmenő 
rendszerben 

 

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

 2020/21-től 2021/22 2022/23 2023/24 

Magyar nyelv 4 4 2 + 1 2 + 1 

Irodalom 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1 

Idegen nyelvek 1 1 1 3 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 1 1 

Ének-zene 2 2 2 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat/ TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 1 1 1 1 

Informatika/ DIGITÁLIS KULTÚRA 0 0 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Roma/Cigány népismeret/ kötelezően választható 3-4. 
évfolyamon: Lovaskultúra 

1 1 1 1 

Családi életre nevelés / kötelezően választható 3-4. évfolyamon: 
Lovaskultúra 

1 1 1 1 

Felhasznált órakeret 26 26 27 28 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás többlet tanóra 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 28 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5-8. évfolyamon a 2022-23-as tanévben 
 

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

Magyar nyelv 2 2 1 2 

Irodalom 2 + 1 2 + 1 2 2+0,5 

Matematika 4 4 3 +1 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 + 1 2 + 1 2+0,5 

Hon- és népismeret 1       

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret         

Integrált természettudomány 2 2 4   

Fizika       1 

Kémia       2 

Biológia-egészségtan       1 

Földrajz      2 2 

Bejárható Magyarország 1 1 1   

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 1 1 1 

Dráma és színház*     1   

Mozgóképkultúra és médiaismeret     
 

  

Technika, életvitel és gyakorlat/ Technológia - technika és 
tervezés 1 1 1 

1 

Informatika/ Technológia- digitális kultúra 
1 1 1 

1 

Roma/cigány népismeret/ kötelezően választható: 
Lovaskultúra oktatás 1 1 1 

1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki/ Közösségi nevelés 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28  

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 2 3 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásra fordított többlet tanóra 3 3 3 2 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 33 33 

Felhasznált órakeret 31 30 33 32 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5-8. évfolyamon 2020/21-es tanévtől felmenő 
rendszerben 

 

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

2020/
21 

2021/
22 

2022/
23 

2023/
24 

Magyar nyelv 2 2 1 2 

Irodalom 2 + 1 2 + 1 2 1 + 1 

Matematika 4 4 3 +1 3 + 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 
2 + 1 2 + 1 

2 

Hon- és népismeret/Állampolgári ismeretek 1     1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret         
Integrált természettudomány 2 2 4 5 

Fizika         

Kémia         

Biológia-egészségtan         

Földrajz      2 1 

Bejárható Magyarország 1 1 1 1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Ének-zene 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 2 1 1 1 

Dráma és színház*     1   

Mozgóképkultúra és médiaismeret     
 

  

Technika, életvitel és gyakorlat/ Technológia - technika és 
tervezés 1 1 1   

Informatika/ Technológia- digitális kultúra 
1 1 1 1 

Roma/cigány népismeret/ kötelezően vlasztható: Lovaskultúra 
oktatás 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Osztályfőnöki/ Közösségi nevelés 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 2 1 

Nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásra fordított többlet tanóra 3 3 3 3 
Rendelkezésre álló órakeret 31 31 33 33 

Felhasznált órakeret 31 30 33 32 
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A Kerettantervben két évfolyamra kialakított tantárgyi tantervek évfolyamra bontása a Tantárgyi 

helyi tantervek című mellékletben kerülnek kidolgozásra.  

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét 
 

Az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a tanítók és a szaktanárok javaslata alapján határozzuk meg. 

Az előírt taneszközökről és a választott tankönyvekről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző 

tanév májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetéig a szülők kötelessége. A tankönyveket az iskolán keresztül szerezhetik be. 

A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál: azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

 Továbbá törekszünk arra, hogy a taneszköz segítse elő a tanulási motivációt és az 

élethosszig tartó tanulásban is vegye hasznát a tanuló az egyes taneszközök 

használatának ismeretét 

Olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használunk a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket hivatalos eljárásban tankönyvvé nyilvánítottak. Pedagógusaink az 

órák legalább negyven százalékában használják az IKT taneszközöket és a velük bemutatható 

tananyagot. A nyomtatott taneszközön túl több tantantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. 

Különösen speciális eszközigényű tantárgyak: testnevelés, technika, vizuális kultúra, ének-zene, 

fizika, kémia. A tanár vagy a munkaközösség választja ki a korosztálynak megfelelő 

taneszközöket.  

 

Az egyéb eszközök kiválasztásának legfőbb szempontjai 

1. biztonságos eszköz legyen balesetvédelmi szempontból 

2. több tanéven át használható taneszköz legyen 

3. motiváló hatással bírjon a tanulókra a tanulási folyamatok során 

 

 
 

A tankönyv kiválasztásánál figyelembe vesszük az alábbiakat 
 

 Felépítése alkalmazkodjon a helyi tantervnek, a felsorolt tartalmi jellemzők szerepeljenek 

benne. 

 Alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz nyelvezetében, képanyagában, leckék 

tagolásában, terjedelmében, betűszedés kiemelések tekintetében. 

 Megfogalmazásaiban alkalmazza a tantárgy szaknyelvét. 

 Feleljen meg a didaktikai szempontoknak. 

 Segítse elő az önálló tanulást, keltse fel a tanulók érdeklődését. 

 A tankönyv legyen lehetőleg egy egymásra épített tankönyvcsalád tagja, (legyen 

előzménye, folytatása). 
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 Vegye figyelembe a korosztály értelmi fejlődésének, megismerőtevékenységének életkori 

jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit. Adjon lehetőséget a kreatív tanulók 

fejlődésének, a helyi sajátosságok érvényesülésének. 

 A tankönyv és más választott tanulói segédlet összhangban legyen. 

 A választott tankönyv, taneszköz feleljen meg a tanár egyéniségének, az osztályok 

összetételének. 

 A taneszközök kiválasztásakor törekszünk a modernség és értékálló tulajdonságok 

keresésére.  

 

A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 
 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok a kulcskompetenciákra épülve 

kötik össze a műveltségterületek bevezetőit és a fejlesztési feladatait.  

Önismeretre nevelés 
 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az ön- és társismeret fejlesztésére, mert ennek 

megalapozásával, a minél reálisabb énkép kialakításával lesz képes a tanuló adekvát asszertív 

magatartásra, a társas környezetben való eligazodásra, a környezethez való reziliens 

alkalmazkodásra, így a társadalomba való minél kevesebb sérüléssel járó beilleszkedésre, a 

későbbiek során az együttműködésre, a saját, valamint családja, szűkebb és tágabb környezete 

sorsáért való tudatos felelősségvállalásra. 

Pedagógiai feladataink: 

- minél alaposabb, korrektebb tanulómegismerés (nem csak az osztályfőnökök részéről) 

o családlátogatás 

o megfigyelés (tanítási órán és tanítási órán kívüli szituációkban) 

o beszélgetés 

o közös szabadidős programok 

o konzultáció a tanulóval foglalkozó kollégákkal, szakemberekkel  

o szükség szerinti találkozás, beszélgetés a szülővel 

- érzelmi intelligencia fejlesztése számos különböző eszközzel 

o drámapedagógiai eszközök alkalmazása 

o mintaadás 

o pozitív társas klíma biztosítása (elfogadó, támogató, bátorító pedagógus) 

o lovas terápia alkalmazása 

o kooperációt (együttműködést) fejlesztő tevékenységek preferálása 

- tanulási képesség fejlesztése 

o a hibázás lehetőségének biztosítása 

o a tanulás, mint kihívás, pozitív jelenségként való elfogadása 

o kudarctűrés, kudarcok feldolgozásának segítése, biztatás 

o sikerélmény biztosítása a képességekhez mért feladatokkal, tevékenységekkel a 

differenciálás elvének alkalmazásával 

o a siker reális feldolgozásának megtanítása 

A fejlesztés színterei: 

 a mindennapi tanítási-tanulási folyamatok 

 osztályközösségi, vagy más csoportos tevékenységek tanítási órákon vagy azon kívül 

 tanítási órákon, óraközi szünetekben, szabadidős programokban 
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A testi és lelki egészségre nevelés 

 

Iskolánk szeretné megtanítani gyermekinket az egészséges állapot örömteli megélésére és a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére.  

Pedagógiai feladatok: 

- az egészséges táplálkozás, a sport, a hobbik és a rekreáció lehetőségei mindennapi 

életének részeivé váljanak 

- a prevenció és a korai felismerés tudatosítása a betegségek hatékony megelőzése és 

kezelése érdekében;  

- a lelki egészség területén olyan életre szóló szokások kialakítása, amelyek elősegítik, 

hogy a tanuló vállalni és kommunikálni tudja szükségleteit,  

- a tanuló olyan értékek és megküzdési készségek/képességek birtokába jusson, 

amelyekre támaszkodva tartózkodik a káros szenvedélyektől;  

- a tanuló képes legyen szeretetet adni és elfogadni, valamint nyitott legyen mások 

érzéseinek megértésére és figyelembevételére 

 

A fejlesztés színterei: 

- a mindennapi nevelési és oktatási folyamatok  

- témanapok, témahetek, erdei iskola 

- szülőkkel való kapcsolattartás alkalmai 

- külső szakemberek (iskolaorvos, védőnő, dietetikus, pszichológus, mentálhigiénés 

szakember) tudásának igénybevétele (előadások, beszélgetések) 

 

 

Hon- és népismeretre, európai azonosságtudatra, aktív állampolgárságra nevelés 
 

 
A tanuló életkori sajátosságaink szem előtt tartásával a fokozatosság elve mentén kell fejleszteni 

a tanuló nemzeti öntudatát és európai azonosságtudatát. A kisiskolás gyermekek 

mikrokörnyezetének megismerésével és elfogadtatásával, majd az osztályszintű döntések 

meghozatalával tudjuk felkészíteni a gyermekeket a felnőttlét demokratikus szerepeire.  

 
Pedagógiai feladatok: 
 
 személyes példamutatás a 

 

 demokratikus alapelvek alkalmazásában 

 nemzeti és európai identitástudatban 

 nemzeti jelképeink és ünnepeink tiszteletében 

 konfliktuskezelésben 

 toleráns és asszertív magatartásban 

 vitakultúrában 

 a tanulók fejlesztése 

 

 nemzeti és európai történelmi múltunk megismerése 
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 véleményalkotás, érvelés, vitakultúra 

 konfliktuskezelés 

 

 a szülők bevonása az identitástudat fejlesztési folyamataiba 

 

 nemzeti ünnepeink közös ünneplése 

 szülők tevékeny bevonása (dekoráció, szereplés, egyéb módon) 

 

A fejlesztés színterei: 

 minden évfolyamon a Roma/cigány népismeret; Etika, Hit- és erkölcstan tantárgy 

 1-4. évfolyamon a Magyar nyelv, az Irodalom tantárgy  

 az 5. évfolyamon a Hon- és népismeret tantárgy  

 5-8. évfolyamon a Magyar nyelv, az Irodalom tantárgy, valamint a Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek tantárgy  

 osztályfőnöki órák és osztályközösségi tevékenységek 

 nemzeti ünnepek megünneplése, megemlékezések 

 

Környezettudatos magatartásra nevelés 
 

 
„A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével 

tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak,  eligazodnak a 

természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget vállalnak 

egyéni vagy közös tetteikért.”4  

Pedagógiai feladatok: 

- hiteles példamutatás 

o anyag- és energiatakarékosság 

o újrahasznosítás 

o erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes használatával 

- szülők minél hatékonyabb bevonása a fenntartható jelen és jövő kialakítása céljából 

 

A fejlesztés színterei: 

- minden tanítási óra és tanítási órán kívüli tevékenység 

- különösen a Technika, életvitel és gyakorlat, a Környezetismeret, a Természetismeret a 

Biológia, Földrajz, Fizika, Kémia tantárgyak 

A tanulás tanítása 
 

Iskolánk legfontosabb feladatának tekintjük, hogy a tanulás, az ismeretszerzés a tanulók 

számára pozitív, örömteli, szívesen végzett tevékenység legyen, annak érdekében, hogy az 

élethosszig tartó tanulás igényének attitűdjét kialakítsuk a tanulókban.  

Pedagógiai feladatok: 

- az aktív tanulás preferálása 

- a tanulók segítése az önálló ismeretszerzésben 

                                                             
4 Nemzeti alaptanterv 14. oldal 
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- a szakértői tudás különböző formáinak igénybevétele  

o nyitott iskola 

o világháló, digitális eszközök adekvát alkalmazása 

- a tanuló tanulási motivációjának permanens fenntartása, fejlesztése változatos 

eszközökkel, módszerekkel 

- egyértelműen, előre ismertetett elvárások 

- egyénre szabott tanulási utak lehetőségének biztosítása  

- integrált nevelés 

o együttműködés a szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő 

pedagógus) 

o a tantárgyi tartalmak illesztése a tanulói képességekhez, különösen a SNI, BTMN 

tanulók esetében 

- kiválóságok támogatása, kibontakoztatásuk elősegítése 

- a tanulás az iskolán kívül: múzeum, kirándulás, erdei iskola stb. 

 

A fejlesztés színterei: 

- minden tanítási óra és tanítási órán kívüli tevékenység 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 

 
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját, az Nkt. 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg intézményünkben. 

 

Iskolai sportkör 
 

Az iskolai sportkör elsődleges célja elősegíteni a mindennapos testnevelés maradéktalan 

megvalósítását minden tanulójára vonatkozóan, másrészt a tanulók és szülők részéről felmerülő 

igények lehetőség szerinti kielégítése. 

Az iskolai sportkör kínálata: 

 a Bozsik Program működtetése a Királyegyháza SE közreműködésével 

 birkózás, a Szigetvári Birkózó Egyesület közreműködésével 

 úszás (a 6. osztályban kötelező tantervi úszásoktatáson túl) a szigetvári Buborék 

Egyesület közreműködésével, Királyegyháza Községi Önkormányzat, valamint a 

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány támogatásával 

 játékos sportfoglalkozások, ügyességi gyakorlatok a szabadban és a helyi „Király Gym” 

elnevezésű konditeremben a Királyegyháza Községi Önkormányzat, valamint a 

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány támogatásával 

A kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt: 

- a tanulói, szülői igények ismeretében,  
- a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, 
- az anyagi lehetőségek figyelembevételével, 
- a tanulói leterheltséget és fejlesztési szükségleteket mérlegelve. 
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Szakköri kínálatunk, választható foglalkozások 
1-4. évfolyamon: 

- ügyes kezek, kézműves foglalkozás (roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) 
- tánc (néptánc, roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) 
- idegen nyelvi (angol) szakkör, 
- fejlesztő-, felzárkóztató foglalkozások akár egyénileg is a napközis foglalkozás ideje alatt 
- sportköri foglalkozások 
- mesés szakkör (roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) 
- rajz szakkör 
 

5-8. évfolyamon: 

- tánc (néptánc, roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) 
- Téka szakkör (olvasósarok) 
- fejlesztő-, felzárkóztató foglalkozások akár egyénileg is a napközis foglalkozás ideje alatt 
- sportköri foglalkozások 
- Életrevaló - egészségfejlesztő szakkör 
- rajz szakkör 
- mozgásfejlesztő foglalkozás 
- PénzÜgyes szakkör 
- Túra szakkör – lovaskultúra oktatása (roma/cigány kisebbségi oktatáshoz kapcsolódik) 
 

További - az éves munkaterv készítése során elfogadott -, a tanulói, szülői és nevelői igényekre 

épülő foglalkozások indíthatók az adott tanévben.  

Ezek a tanórán kívüli foglalkozások megfelelő létszámú jelentkezés esetén indulnak 

intézményünkben, kivéve a sportköri foglalkozásokat, melyeket a mindennapos testnevelés 

céljából kötelezően választható óraként kezelünk. 

A 17/2013.(III.1.) EMMI rendelet 8.§.(5.) bekezdés d. pontjában előírt heti két tanórának 

megfelelő időkeretben tanulóink számára roma/cigány kulturális tevékenységet biztosítunk, 

ennek színterei az alsós és a felsős tánccsoportok, a kézműves foglalkozások, a lovas kultúra 

szakkör, a napközi otthonban tartott kulturális foglalkozások. 

A fentieken kívül, iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: 

- természetjárás, gyalog- és biciklitúrák,  
- madárvédelem, madárgyűrűzés a sumonyi madárgyűrűző állomáson  
- tanulmányi versenyek (iskolai, térségi),  
- kulturális versenyek (iskolai, térségi, megyei),  
- házi bajnokságok különböző sportágakban, 
- karácsonyi, húsvéti programok,  
- farsang, 
- gyermeknap a szülői szervezettel és diákönkormányzattal közösen. 
-  
Tanulmányi kirándulások: 

- iskolai szinten (például erdei iskola, országjárás) külső támogatók segítségével 
- osztály szinten 
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A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Az iskolánkban tanulmányaikat folytató gyerekek részére oly módunk szervezünk csoportbontást 

és egyéb foglalkozásokat, hogy közben szem előtt kell tartanunk, hogy a reggeli iskolába 

érkezéstől kezdődően legalább 16.00 óráig, de a bejáró tanulóink részére 16.45-ig szükséges 

minden tanuló részére egyenlő esélyekkel elérhető programokat biztosítani.  

A csoportbontások és egyéb foglalkozások megszervezésénél figyelembe vesszük: 

 a helyi tantervünk cél- és követelményrendszerének teljesítését 

 a pedagógiai programunkban foglalt pedagógiai alapelveinket, nevelési céljainkat 

 a szülők és gyermekek részéről felvetődött igényeket 

 a külső partnereinktől érkező, pályázati és egyéb lehetőségeinket 

 a nevelőtestület tagjainak képzettségét, készségeit, arányos terhelését 

 a tanulók tanulási eredményességét 

 a tanulók szociokulturális hátterét 

 a tanulók szociális, életviteli, önismereti, tanulási képességeit 

 az adott csoportbontás és foglalkozás szempontjából releváns értékeket, adatokat 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 
 

A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. A tanév során 

minden tanuló legalább félévente egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. 

Azért kell minden műveltségi területen törekedni arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli 

számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s 

módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak gyakorlására. 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést 

az e-Kréta naplóban feltüntetni.  

A tanulói értékelés fajtái:  

 prioritást élvez a gyakori és interaktív fejlesztő értékelés 

 egy tanítási óra, tanítási egység, téma, vagy program megkezdése előtt: diagnosztikus 

mérés 

 a tanulási folyamat során többször végzett információgyűjtés: a (segítő) formatív felmérés 

 összegző, szummatív mérés és értékelés, átfogó, összegző értékelés, melyből 

megismerjük, hogy a meghatározott periódus végén a tanuló tudásának szintje eléri-e az 

eredményelvárásokban foglaltakat 

Az értékelés gyakorisága: 

- heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három,  

- minden más esetben lehetőleg havonta egy, de félévente legalább négy alkalommal kerüljön 

rá sor. 

A számonkérés formái: 

A tanórákon szóban, írásban és gyakorlatban (vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, 

ének-zene, testnevelés) adnak számot a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a 

régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

Szóbeli beszámolók: 



 

70 
 

- Felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló 

feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, 

- Óraközi munka: folyamatos óraközi kérdésekre adott válaszok, az órai munkába való 

bekapcsolódás és az órai munkavégzés minőségének értékelése, 

- Spontán szövegalkotás, véleményalkotás 

- Vitakészség, vitakultúra 

- Az óravégi, személyre szóló értékeléskor a pedagógusok visszajelzése a tanulóknak 

tudásukkal, aktuális teljesítményükkel kapcsolatban, 

- Önálló kiselőadás: egy előre megadott téma önálló feldolgozása és előadása. 

Írásbeli beszámolók: 

A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel előbb be kell jelenteni, azokat az e-Krétában előre 

jelezni kell.  

- Év eleji (az aktuális tudásszint felmérésére) és év végi (a tanév tananyagai 

alapkövetelményeinek mérésére) felmérések; diagnosztikus és szummatív mérések 

- Témazáró dolgozatok (legalább egy héttel előbb be kell jelenteni. Témakörönként 45 

perc), 

- Írásbeli feleletek, tudáspróbák, szódolgozatok (15-20 perces időtartam), 

- Írásbeli fogalmazás, szövegalkotás kötött vagy kötetlen témában 

- Házi dolgozatok (félévente legfeljebb egyszer). 

Gyakorlati számonkérések: 

- a számonkérés ezen formája elsősorban készségtárgyak esetében alkalmazandó, 

önállóan végzett gyűjtőmunkák, ellenőrzésekor és értékelésekor.  

- másrészt alkalmazható a projektmódszerben, témahéten, illetve a kooperatív technikák 

során csoportmunkák értékelésére 

 Projektprezentációk (kiállítások, előadások, tablók, egyéb produktumok) 

 Digitális prezentációk  

 Infokommunikációs eszközök segítségével benyújtott írásbeli munkák (házi dolgozat, 

önálló kutatás, stb) 

 Gyűjtőmunkák eredményei 

 Kooperatív technikával feldolgozott csoportmunka eredményei 

 Önértékelés és csoportértékelés  

 Megfigyelésen alapuló értékelés (például csoportmunkák, projektek folyamatában) 

 

Egyéb szempontok: 

- a számonkéréseknél figyelembe kell venni a gyermekek egyéni képességeit  

- 1 nap 2 témazáró dolgozatnál többet nem íratunk a gyerekekkel.  

- a témazárók objektívebb értékeléséhez használható a tanmenetjavaslatokban megadott 

százalékos értékelési rendszer.  

- a témazárók érdemjegyei a félévi és év végi értékeléskor hangsúlyosabbak.  

- az e-Krétában egyértelműen feltüntetjük az érdemjegyek tartalmát 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe, súlya: 

A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításánál kiemelt szerepe van a témazáró dolgozatnak. 

A témazáró dolgozatok valamint az év eleji és év végi felmérők osztályzatánál az alábbi 

százalékos teljesítményeket kell figyelembe venni: 
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Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje 
 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos értékelését. Az értékelés kiterjed az iskolai élet egészére: a tanulmányi, 

a szabadidős, illetve a közösségi munkára, és fontos célja az ön- és társértékelés fejlesztése is. 

A tanulmányi munka értékelésének alapja a tantárgyanként megfogalmazott 

követelményrendszer. 

A nevelők a tanulók tanulási eredményességének és teljesítményének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez. Emellett figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló 

képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e, vagy hanyatlottak – az előző értékelés 

óta. 

Az ellenőrzés és értékelés csak akkor tölti be szerepét, ha folyamatos, objektív és az előre 

meghatározott, ismertetett követelményeken, elvárásokon alapul. 

 

Formái: 

Személyes, szóbeli értékelés: 

A tanítási órákon, foglalkozásokon történik szóbeli feleletek, beszámolók, házi feladatok, 

gyakorlati munkák ellenőrzése alkalmával. Magában foglalja a tanári segítségnyújtást, 

támogatást, illetve megerősítést vagy elmarasztalást, figyelmeztetést. A havi magatartás és 

szorgalom értékeléséhez is kapcsolódik személyes, szóbeli értékelés. 

A szülők felé szülői értekezleteken az osztályfőnök, a fogadóórákon a szaktanárok részéről, a 

havi magatartás és szorgalom jegyek megadása kapcsán. 

Szöveges írásbeli értékelés: 

Az 1-8. évfolyamon az első és harmadik negyedév zárása alkalmával történik szöveges 

értékelés. Ez az értékelés a szülőt és a tanulót egyaránt tájékoztatja. Eszköze értékelő-értesítő 

lap. Ezen értékelő-értesítő lapon a tanár a megfelelő szövegrészek aláhúzásával, vagy 

véleménye megfogalmazásával jellemzi a tanuló tevékenységét. A negyedévi szöveges 

értékelés kiterjed valamennyi tantárgyra, a napközis tevékenységre, a magatartás és szorgalom 

értékelésére is. A félévi és év végi értékelést osztályozó értekezlet előzi meg, ahol az 

osztályfőnök által javasolt magatartás és szorgalom minősítések kerülnek megvitatásra és 

véglegesítésre. Az első évfolyamon, valamint a második évfolyamon félévkor – az évközi 

1-2. évfolyamon 3-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon 

0-40 % Felzárkóztatásra 

szorul 

0-40% Elégtelen (1) 0-33 % Elégtelen (1) 

41-75% Megfelelt 41-62% Elégséges 

(2) 

34-50% Elégséges (2) 

63-75% Közepes (3) 51-70% Közepes (3) 

76-90% Jó 76-90% Jó (4) 71-84 % Jó (4) 

91-100% Kiváló 91-100% Jeles (5) 85-100 % Jeles (5) 
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eredmények alapján – szöveges minősítéssel kerül kifejezésre, hogy a tanuló hogyan teljesített. 

A második évfolyam végén, illetve a további évfolyamokon az értékelés érdemjegyekkel történik. 

 

 

Egyéb szöveges írásbeli értékelések: 

Szöveges értékelés az 1. évfolyamon: 

- Havonta: szöveges bejegyzés  

- Félévkor: fejlesztő értékelés 

- Év végén: fejlesztő értékelés 

Szöveges értékelés a 2. évfolyamon: 

- Havonta: szöveges bejegyzés a tájékoztató füzetben, 

- Félévkor: fejlesztő értékelés 

Értékelés érdemjegyekkel: 

A második évfolyam második félévétől érdemjeggyel történik az értékelés. 

Az érdemjegyek: 5 /jeles/, 4 /jó/, 3 /közepes/, 2 /elégséges/, 1 /elégtelen/. 

Az érdemjegyekkel való értékelés nem lehet büntető vagy fegyelmező eszköz! 

A házi feladat és a felszerelés hiányára illetve a tanuló magatartására nem adható tantárgyi 

elégtelen, kivétel az a házi dolgozat, melynek értékelését a szaktanár előre jelzi. A tanulási 

teljesítmények összehasonlíthatósága érdekében célszerű ugyanabból a feladattípusból 

valamennyi tanulót értékelni. 

 

Az érdemjegyek tartalma: 

5 (jeles): Kifogástalan tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás, képesség az önálló 

ismeretszerzésre, anyagfeldolgozásra, tanórai aktivitás.  

4 (jó): Megfelelő tárgyi tudás, a tananyag összefüggéseinek értése, elfogadható 

kifejezőkészség, az önálló ismeretszerzés képessége, tanórai aktivitás.  

3 (közepes): Bizonytalan tudás, egyenetlen teljesítmény és aktivitás, önállótlanság, a 

beszámoltatások alkalmával tanári segítség igénylése, hiányos füzetvezetés, kifogásolható 

külalak. Önálló tanulásra, ismeretszerzésre csak segítséggel képes, ismereteiről nem tud 

összefüggő szöveg formájában számot adni. 

2 (elégséges): Tudása töredékes, a tananyag összefüggéseit nem képes megérteni, 

ismereteinek alkalmazásában önállótlan, füzetvezetése tanulását nem segíti. Számonkérések 

alkalmával jelentős segítséget igényel, csak kérdésekre válaszolva tud ismereteiről számot adni.  

1 (elégtelen): Tudása nagyon hiányos, a továbbhaladáshoz nem elegendő. Önálló 

ismeretfeldolgozásra segítséggel sem képes, taneszközei hiányosak. Füzetvezetése 

rendezetlen, összefüggéstelen, hanyag. Tanára segítő kérdéseire sem tud válaszolni a 

számonkérések alkalmával, a feladatok szövegét sem érti.  
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A tanév végi osztályzat az egész tanévben nyújtott teljesítményt minősíti. Az osztályzat az 

érdemjegyeken alapul, melyek közül a témazáró dolgozatok, a félévi- és év végi dolgozatok a 

végleges érdemjegy kialakításánál súlyozottan számítanak bele. 

A szaktanár minden tanév első óráján tájékoztatja a tanulókat a tantárgy 

követelményrendszeréről, saját értékelési rendszeréről, a hiányzások következményeiről, a 

mulasztások pótlási és javítási lehetőségeiről.  

Az ellenőrzés-értékelés kiterjed a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika, a 

történelem, a fizika, a kémia, a biológia, földrajz, természetismeret, környezetismeret és az 

informatika esetében: 

- a témazárókra, 

- a szóbeli beszámoltatásokra, 

- az írásbeli számonkérésekre, 

- a tanuló írásbeli munkáira, 

- digitális és projekttevékenységekre 

A rajz és vizuális kultúra, ének-zene, technika, életvitel és gyakorlat, etika, hit- és erkölcstan, a 

képességfejlesztő tanórai  foglalkozás, a hon és népismeret, testnevelés és sport, valamint a 

roma/cigány népismeret esetében: 

- a gyakorlati munkákra, 

- a feladatmegoldásokra, 

- a témazárókra, 

- az önálló szóbeli megnyilatkozásokra, 

- digitális és projekttevékenységekre, 

- a testnevelés esetében a gyakorlati feladatokra 

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, 

minősítéséhez kapcsolódó elvek 
 

A tanulmányi eredményesség, a magatartás valamint a szorgalom értékelése során egyaránt 

preferáljuk a pozitív értékelés dominanciáját. A tanuló teljesítése, magatartása, szorgalma 

tekintetében törekszünk az eredmények, a fejlődés, a pozitív jelek, tünetek fellelésére, 

értékelésére, megerősítésére. Biztosítjuk tanulóink számára a hibázás és a javítás, a fejlődés 

lehetőségét, törekszünk az elmarasztaló értékelések mellőzésére, illetve lehetőség szerinti 

csökkentésére.  

A tanulók jutalmazásának lehetőségei intézményünkben: 

 dicséretek 

 szóbeli 

 szaktanári 

 osztályfőnöki 

 igazgatói 

 írásbeli 

 szaktanári 
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 osztályfőnöki 

 igazgatói 

 nevelőtestületi 

 tárgyi jutalmazás 

 könyvjutalom, kisebb tárgyjutalom 

 tanulmányi eredményesség 

 tanulmányi verseny eredményessége 

 kulturális megmérettetés eredményessége 

 sportverseny (egyéni, vagy csapat) 

 kiemelt jutalmazás (táboroztatás, utaztatás, nagyobb tárgyi jutalom) 

 kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi verseny) eredményesség 

 kiváló eredmény 

 nagyobb mértékű javítás 

 a közösségért való kiemelkedő (vagy kiemelkedő hatású) tevékenység  

 kiemelkedő sporteredmény 

A kisebb tárgyjutalmakat és a kiemelt jutalmazást a Királyegyháza Községi Önkormányzattal és 

a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvánnyal, valamint a Sumony Roma Nemzetisági 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások keretében biztosítjuk. 

Magatartáson értjük a tanuló: 

- 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 betartását, 
- 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, 
- többletfeladatok vállalását, teljesítését, 
- tanórán kívül szerzett ismereteinek felhasználását, 
- aktivitását 

Az osztályfőnök minden tanév első napján ismerteti a tanulókkal a magatartás és szorgalom 

értékelésének alapelveit, az egyes minősítések feltételeit, a követelményekről a szülőket a tanév 

első szülői értekezletén tájékoztatja. 

Az értékelés formái: 

 Az osztályfőnök a szaktanárok véleményét kikérve havonta értékeli a tanulók 
magatartását és szorgalmát a pedagógiai programban/helyi tantervben megfogalmazott 
kritériumok alapján. Az osztályzatokat beírja az e-Kréta naplóba 

 Negyedévkor és háromnegyedévkor – a negyedéves értékelés formájában – a 
szaktanárokkal együtt értékeli az osztályfőnök a gyerek magatartását és szorgalmát.  

 Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének 
figyelembevételével – az osztályfőnök érdemjegyet javasol. A félévi és év végi magatartás 
és szorgalom jegyekről az osztályozó konferencia dönt a havi jegyek átlagának lefelé 
illetve felfelé történő kerekítésével. A tantestület indokolt esetben eltérhet a matematikai 
kerekítés szabályától. Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van.  
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Magatartás érdemjegy 
 

Kialakításakor szem előtt tartjuk a következő szempontokat: 

 

Magatartásból adott érdemjegyek feltételei: 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó 

kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő nyilvánításával, valamint példás 

viselkedésével elősegíti és társait is erre ösztönzi, 

- szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne, 

- a házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi, 

- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

- fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész. 

 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- részt vesz a közösség életében, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás, 

- a házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja, 

- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

- fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 

 

 

 Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. Aktivitás, 

példamutatás 

kiemelkedő közepes gyenge negatív, vagy 

romboló 

2. Közösségi célok 

érdekeinek 

figyelembevétele 

– munkában való 

részvétel 

élen jár ellene nem 

vét, aktívan 

részt vesz 

 

ingadozó, 

közömbös 

 

szemben áll, 

érdektelen 

 

3. Hatása a 

közösségre 

pozitív befolyást 

nem 

gyakorol 

nem árt negatív 

4. Törődés 

társaival 

gondos, 

segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös, 

gátló 

5. Házirend 

betartása 

betartja, arra 

ösztönöz 

betartja részben 

tartja be 

sokat vét 

ellene 

6. Viselkedés, 

Hangnem 

kifogástalan esetenként 

kívánnivalót 

hagy maga 

után 

udvariatlan durva, 

goromba 

7. Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 
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Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, 

- a házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben udvariatlan és/vagy nem tisztelettudó, 

- társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, 

- fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki: 

- munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz 

példát mutat társainak, hibáit nem látja be, 

- közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek, 

- a házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem, 

- nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, 

- fegyelmezetlen és/vagy durván beszél és/vagy verekszik 
 
 

Szorgalom érdemjegy 
 

Kialakításakor szem előtt tartjuk a következő szempontokat: 

 

A szorgalmat minősítő osztályzat tartalmában minden esetben figyelembe kell venni a 

tanulmányi munka tényezőit: a tanulók életkörülményeit, a képességek szintjét és életkori 

sajátosságait. 

 Szorgalom Példás (5) 

 

Jó (4) 

 

Változó (3) Hanyag (2) 

1. Tanulmányi 

munka 

igényes figyelmes ingadozó hanyag 

2. Munkavégzés kitartó, 

pontos, 

megbízható 

rendszeres rendszertelen 

 

megbízhatatlan 

3. Önálló 

munkavégzés 

mindent 

elvégez 

ösztönzésre 

dolgozik 

önállótlan feladatát 

nem végzi el 

4. Többféle 

feladatot 

vállal-e? 

igen keveset ritkán nem 

5. Munkabeosztás: 

(önellenőrzés, 

önálló 

munkavégzés) 

igen jó jó közepes gyenge 

vagy 

nincs 

6. Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

igen, 

sokszor, 

gyakori 

előfordul ritkán egyáltalán 

nem 
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Példás:  

- Igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját. 

- munkavégzése pontos, megbízható. 

- minden tárgyban elvégzi feladatait. 

- önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres. 

- kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, figyel, 

érdeklődik. 

- érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed 

- egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is kiemelkedő teljesítményt nyújt 

 

Jó: 

- figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi 

- az órákra lelkiismeretesen készül fel 

- rendszeresen és megbízhatóan dolgozik 

- ösztönző hatásokra ellenőrzi is önmagát  

- tudja, hogy mihez kell segítséget kérnie 

- általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el 

- érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül 

Változó: 

- munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan 

- önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát 

- eredményessége változékony, teljesítménye hullámzó 

- szétszórtság jellemzi 

Hanyag: 

- figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el 

- nem hajlandó munkavégzésre 

- nem törődik kötelességeivel 

- érdektelenség, teljes közöny jellemzi 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
 

Intézményünk tanulója magasabb évfolyamba akkor léphet, ha teljesítette a tantárgyi 

tantervekben előírt továbbhaladási követelményeket. Sajátos nevelési igényű tanulóink esetében 

az Irányelvekben leírt követelmények teljesítése a mérvadó. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. 

Az első évfolyamon 

Szöveges értékelést alkalmazva, évfolyamvesztés nélkül haladnak tovább a tanulók. 
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Ha az iskolában a gyermeknek nehézségei támadnak a tanulási követelmények teljesítésében, 

akkor a szülő az alábbiak közül választhat: 

- Kéri az igazgatót, hogy mentesítse gyermekét az értékelés alól, és előkészítő 

évfolyamként végigjárja az első évfolyamot, majd szeptemberben újra kezdi 

tanulmányait az általános iskolában (ez nem számít bukásnak). 

- Amennyiben a tanulási követelmények teljesítésében a nehézségek csak 1 tantárgyat, 

vagy 1 vagy 2 tantárgy egy-egy részterületét érintik, akkor a szülő kérheti, hogy egyéni 

fejlesztési terv alapján évfolyamismétlés nélkül folytathassa tovább tanulmányait, és 

behozza lemaradását. 

- Kéri, hogy gyermeke évfolyamot ismételhessen. 

Egyéni továbbhaladás, egyéni fejlesztési terv: 

A szülő kérésére az előkészítő év átváltoztatható egyéni továbbhaladásra. A szakértői vélemény 

alapján az igazgató az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig engedélyezheti a tanuló 

részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni továbbhaladást. 

Egyéni továbbhaladás esetén – a szakértői vélemény alapján – az engedélyben meg kell 

határozni, hogy melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie 

a többieket. 

Ha a tanulónak egyéni továbbhaladást engedélyeztek, a pedagógus – jogszabályban 

meghatározott munkamegosztás szerint – a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít. Az egyéni 

fejlesztési tervben kell meghatározni, hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen 

követelményeket kell teljesítenie, továbbá, hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi 

tanulót. 

Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – különböző évfolyamokig, de 

legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. 

Egyéni továbbhaladás esetén, amennyiben a tanuló a negyedik évfolyam végéig nem teljesíti a 

helyi tantervben meghatározott tanulmányi követelményeket, a negyedik évfolyam 

megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

Második évfolyamtól 

Valamennyi tantárgyból év végi osztályzatot és bizonyítványt kapnak tanulóink. Az év végi 

értékelésben a tanév során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés a 

döntő. A tanítói, tanári döntést az osztályozó értekezlet véleményezi. A szülő kérésére a 

negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei:  

- Felsőbb osztályba az a tanuló bocsátható, aki valamennyi tantárgyból legalább elégséges 

osztályzatot kapott. 

Az a tanuló, aki legfeljebb 3 tárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, sikeres javítóvizsga után 

felsőbb osztályba léphet. A javítóvizsga időpontja a tanévkezdést megelőző hét. A felkészülésről 

részben a tanuló szülei, részben az iskola pedagógusai kötelesek gondoskodni. 

 

Az osztályozó és egyéb vizsgák rendjét a Pedagógiai programunk „A tanulmányok alatti vizsgák 

és az alkalmassági vizsga szabályai” című fejezete tartalmazza.  
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A szülő és tanuló együttes kérelmére az igazgató – az osztályban tanító pedagógusok 

véleménye alapján – a tanulmányok során legfeljebb egy ízben engedélyezheti az évfolyam 

megismétlését, ha a tanuló egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. 

 

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek 

gyakorlását, elmélyítését szolgálják. A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése nem 

elfogadható. De a kiemelkedő munka, pl. önálló gyűjtőmunka szaktanári dicsérettel jutalmazható. 

A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzését szükségesnek gondoljuk, többszöri hiány esetén 

szaktanári figyelmeztetést javaslunk. Fontosnak tartjuk, hogy a napközis és otthoni felkészülés 

mellett a gyerekeknek maradjon idejük életkori sajátosságuknak, gyermeki személyiségüknek 

megfelelő tevékenységekre; pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra. Ennek tükrében az 

otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat alkalmazzuk: 

 Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok, feladásakor figyelembe 

veszik a tanulók egyéni képességeit, életkori sajátosságait, aktuális állapotát és 

ezekből kiindulva differenciált formában adnak feladatokat az otthoni és 

napközis felkészüléshez. 

 Emellett folyamatos konzultációt folytatnak a napközis nevelővel, akik 

visszajelzésekkel tájékoztatják a tanítókat és a szaktanárokat a házi feladatok 

mennyiségével kapcsolatos tapasztalataikról. 

 A házi feladatok mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy a szóbeli és írásbeli 

felkészülés tantárgyanként az 1-4. évfolyamon napi 20 percnél, míg az 5-8. 

évfolyamon napi 35 percnél többet ne vegyen igénybe. 

 Hétvégére és tanítási szünetekre kötelező házi feladatot lehetőleg nem adunk, 

csak verstanulás, szorgalmi feladat és kötelező olvasmány elolvasása várható 

el a tanulótól. 

 A tanulóknak biztosítjuk a házi (szorgalmi) feladatok elvégzéséhez az 

intézményben az internet, a számítógép használatát az esélyegyenlőség 

érdekében 

 A gyűjtőmunkák, a projektek megvalósítása során lehetőség szerint a szülőket 

is bevonjuk a közös tevékenységek érdekében  

 A házi feladatok elvégzését szorgalmazzuk az iskolai napközis 

foglalkozásokon, hiszen a tanulók délután 16.00 illetve 16.45 óráig az 

iskolában tartózkodnak.  

 

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 
 

Az iskola minden tanévben megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 

vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik.  

Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés 

tantárgyat tanító pedagógusai végzik. 

 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata o az 1–4. évfolyamon,  

 A tanulók eredményeit, a testnevelők egy táblázat alapján értékelik. A méréseket 

pontokká alakítva különböző kategóriákba sorolják tanulóink pillanatnyi fizikai 

állapotát.  

 A kategóriákhoz tartozó elemzés az „Útmutató a tanulók fizikai és motorikus 

képességeinek méréséhez” című OM által kiadott segédanyagban található meg.  
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 A teszteredményekről a tanulók felvilágosítást kapnak, mely alapján, nyomon 

követhetik saját állóképességüket, annak fejlődését.  

 Az egyes évfolyamokon elvárt eredményeket a helyi tanterv tartalmazza. o  

 Az 5-8. évfolyamon  

 minden tanévben január –május hónapok között szervezzük meg,  

 a mérés eredményeit az adott tanév június 1-jéig töltjük fel a Nemzeti Egységes 

Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®). 

 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 
 

Intézményünkben Roma/cigány etnikai pedagógiai program keretében az iskola minden tanulója 

igényli a roma/cigány népismeret tárgy tanulását, hiszen ez a legjobb, legegyszerűbb módszer 

arra, hogy a többségi társadalom és a roma/cigány származású tanuló egyaránt megismerje, az 

etnikum hagyományait, kultúráját, nyelvi, kommunikációs és viselkedési formáit. A tananyagot az 

23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 3. mellékletének 10.2. MELLÉKLET A cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás alább olvasható kerettanterveiből5 adaptált éves tanmenetek tartalmazzák. 

 

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

Az egészségnevelés elvei 
 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten  

- a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség 

megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, a 

családi és kortárskapcsolatok, 

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, a szexuális fejlődés területén. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

- testnevelésórák; 

- az iskolai sportkör foglalkozásai; 

                                                             
5 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 3. melléklete, 10.2. MELLÉKLET 
A cigány nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei. Forrás: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
 honlapja; http://kerettanterv.ofi.hu/10_melleklet_nemzetisegi/cigany/index_cigany.html. Letöltés ideje: 2019. 08. 12. 
 

http://kerettanterv.ofi.hu/10_melleklet_nemzetisegi/cigany/index_cigany.html
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- úszásoktatás; 

- a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, 

Testnevelés, Technika tantárgyak tananyagai 

a) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

b) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára; 

c) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

• szakkörök, túra; 

• játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges 

életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 

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

• félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki 

óra megtartásában; 

• a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. 

A tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton kell 

részt venniük. 

 

Az iskolai egészségnevelés legfontosabb céljának tartjuk a prevenciót, az elsődleges 

megelőzést és az egészség megőrzését. 

 

 Fontos, hogy a nevelés – az egyéni képességek figyelembe vételével – a gyermeki 

személyiség egészére irányuljon. 

 Arra törekszünk, hogy a tanulók személyiségének része legyen a saját belső és külső 

környezetük iránti figyelem és igényesség. 

 Értsék, hogy az ember, felelős saját és társai élete minőségéért, és az emberi élet 

minősége a saját környezetével szoros kölcsönhatásban állnak. 

 Váljon belső igénnyé a rendszeres mozgás, a friss levegőn való tartózkodás. 

 A mozgásszervi betegségek csökkentése, javítása. 

 Törekedjenek az egészséges táplálkozási szokások szerinti étkezésre. 

 Tudatosuljon a tanulókban, hogy a külső megjelenésnek, a higiénének egészségügyi és 

társadalmi vonatkozásai vannak. 

 Tudják alkalmazni a tanult ismereteket, váljon szükségletté a rendszeres testápolás, 

fogápolás. 

 Az iskolánkban olyan légkör kialakítása, ahol jól érzik magukat a gyerekek. 

 Lássák be, hogy a káros szokások tudatos távolságtartással megelőzendők és 

megelőzhetők. 

 A balesetveszély kiküszöbölése az iskola területén. 
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 Értsék saját fejlődésüket, testi-lelki változásaikat, érzelmeiket és társkapcsolataikat. 

 Nyerjen különös hangsúlyt a család jelentősége. 

 Felelősséggel viszonyuljanak a nemi élethez. 

A prevenciós programokban együttműködünk az egészségügyi hálózat szakembereivel: 

 iskolaorvos,  

 védőnő, 

 dietetikus,  

 pszichológus,  

 mentálhigiénés szakember 

 a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,  

 rendőrség  

 igény szerint: önismereti tréningeket szervezünk gyerekeknek, pedagógusok, 

pszichológusok bevonásával. 

A tanulók testi fejlődéséhez kapcsolódó feladataink: 

 A mindennapos testnevelés órákhoz a tárgyi feltételek biztosítása. 

 A tömegsport órák kínálatának színesítése, háziversenyek bővítése. 

 Tanulóinknak az iskolai programok keretében az úszásoktatás biztosítása. 

 Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó sportrendezvények, sportnapok, erdei iskolai 

programok, túrák, kirándulások szervezése. 

 Néptánc oktatás 

 A mindennapos testnevelés keretében olyan sportjátékokat is szervezünk, melyek a játék 

örömén túl a helyes testtartás kialakításában, megőrzésében és a testedzés 

megszerettetésében fontosak. 

 Az iskolai napközi otthonos ellátás biztosítja azokat a feltételeket és tevékenységi 

formákat, amelyek lehetővé teszik a gyermekek egészséges életmódra nevelését: helyes 

hetirend és napirend kialakítása, jó pszichés klíma, személyi higiénia követelményeinek 

betartása. 

 Megszervezzük a tanulók rendszeres fogászati szűrését. 

 Általános fizikai állapotmérés iskolaorvos és védőnő, valamint a testnevelést tanítók által. 

 Osztályfőnöki órák keretében és a felső tagozatosoknak szervezett egész napos 

program keretében meghívott szakembereket is bevonunk a tanulók életkorának 

megfelelő egészségnevelésébe. 

 A gyógytestnevelésre utalt gyermekek szakszerű, állapotuknak megfelelő ellátása. 

 Az egészséges táplálkozásra nevelés, az egészséges életmód igényének kialakításához 

– a tantárgyak tananyaga szerint – a tanulókat meg kell ismertetni az élelmiszerek 

tápértékével, az egészséges táplálkozás fontosságával. 

 Az iskolai diákétkeztetés az egyik színtere a helyes táplálkozásnak, ezért kívánatosnak 

tartjuk, hogy bővüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék- és 

gyümölcskínálat. 

 A testi egészség megóvása érdekében fontosnak tartjuk a közlekedésbiztonság, a 

közlekedési szabályok iskolai oktatását. 
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 Az osztályfőnöki órák keretében tartott egészségtan foglalkozásokkal rendszeressé 

tesszük a testi, lelki egészségmagatartás kialakítását segítő védőnői órákat. 

 Kialakítjuk az egyéni beszélgetések lehetőségét a védőnővel. 

 Fontos, hogy tanulóink tevőlegesen is vegyenek részt az egészséges környezet 

kialakításában, megóvásában. Vigyázzanak az iskolai berendezésekre, a tisztaságra 

(tantermek díszítése, ügyeleti munka, tantermek szellőztetése, HÁZIREND betartása). 

 Törekszünk arra, hogy a pozitív személyiségjegyek; szeretet, bizalom, bátorság, 

derűlátás, segítőkészség vezéreljék tetteiket. Nem engedhetjük az agresszív, öntörvényű 

magatartás elterjedését. Fontos a tolerancia, a másság elfogadása. 

 Szabadidős programok gazdag kínálata. 

 Megismertetjük a kamaszkor testi-lelki változásait, valamint a különböző nemzedékek 

körében jellemző nemi szerep sztereotípiákat, a felelőtlen nemi élet következményeit. 

 

Az iskola környezeti nevelési elvei 
 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; 

a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi 

környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

• a környezet fogalmával, 

• a földi rendszer egységével, 

• a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

• a környezetvédelem lehetőségeivel, 

• lakóhelyünk természeti értékeivel, 

• lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

Az iskola környezeti nevelését elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, 

Kémia, Technika, Földrajz tantárgyak tananyagai; 

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek; 
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c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli foglalkozások): 

• minden tanévben osztályonként egy gyalog- és/vagy kerékpártúra a környékre 

a környezeti értékek felfedezésére; 

• megemlékezés a „jeles” környezetvédelmi napokról vetélkedők, kiállítások 

keretében 

• a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában 

• erdei iskolai program 

• környezetvédelmi, fenntarthatósági témahét megvalósítása 

• a sumonyi madárgyűrűző tábor látogatása 

 

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Akadálymentesített iskolánkban a pedagógiai tevékenység a 2004 óta folyamatosan, 

fokozatosan kiépített integrált pedagógiai rendszerben folyik. A nevelőtestület minden tagja részt 

vett a hátránykompenzációt elősegítő egy vagy több továbbképzésen a különböző pályázati 

forrásainkból: Hefop, Támop, Efop. 

 

Az integrált pedagógiai rendszer elemei 
 

Az éves munkaterveinkben  

- készítünk helyzetelemzést az integráció szempontjai alapján 

- meghatározzuk a célokat és feladatokat, valamint az elvárható eredményeket  

Óvoda-iskola átmenetet segítő programot működtetünk 

A jogszabályoknak megfelelő heterogén összetételűek az osztályaink 

Együttműködünk  

- több különböző fronton, szorosan a szülői házzal 

- a szociális segítővel és családsegítő munkatárssal 

- középiskolákkal 

- a Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

- helyi civil szervezetekkel 

- önkormányzatokkal 

Rendelkezünk  

 az önálló tanulást segítő fejlesztésekkel 

• kiscsoportos felzárkóztató foglalkozás 

• képességfejlesztő tanórai foglalkozás 

 a szociális kompetenciákat fejlesztő programokkal 

• erdei iskola 

• lovas terápia 

• projektek 

• kirándulások 

 az integrációt segítő szabadidős, tanórán kívüli programokkal 
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• néptánc 

• szakköri kínálat 

• projektek 

• sportkör 

A tanítási-tanulási folyamatokban a tanítási órán és azon kívül az integrációt elősegítő 

módszertani elemeket alkalmazunk: kooperatív technikák, drámapedagógiai eszközök, 

differenciálás elve  

A tanári együttműködés több különböző formáját alkalmazzuk: esetmegbeszélések, 

műhelymunkák, projektek 

Háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszert működtetünk 

Multikulturális tartalmakat működtetünk a nevelési programunk és helyi tantervünk alapján: 

roma/cigány népismeret tantárgy; néptánc, lovas kultúra 

Az SNI tanulók részleges integrációs formában a Pedagógiai Programban kidolgozott program szerint 

tanulhatnak. Egyéni fejlesztésüket egyéni fejlesztési tervvel, és szakember folyamatos és 

közvetlen foglalkoztatásával biztosítjuk. 

Tanév végén szükséges vizsgálni a tanév végi értékelés során, hogy történt-e fejlődés 

– A HH, HHH tanulók tanulmányi eredményeinek tekintetében 
– A kompetenciamérések eredményeinek tekintetében 

– Az SNI és BTMN tanulók tanulmányi eredményeinek tekintetében 

 

A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

A következetesség elve 
 

Alapvető nevelési koncepciónk a nevelő-oktató tevékenységünk során a következetesség 

elvének betartása, betartatása. A tanulók és a pedagógusok tevékenységét ugyanazok az 

elvárások jellemezzék a közös munka során: 

- határidők betartása,  

- tisztelet megadása, 

- tiszteleten alapuló ön- és társértékelés 

- minőségi, igényes munkavégzés 

- személyes példamutatás 

- tiszteleten alapuló egymás közötti kommunikáció (pedagógus-diák-szülő) 

- folyamatos és jól érthető, áttekinthető értékelés 

- a közösen megfogalmazott szabályok, különösen a Házirend következetes betartása 
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Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

Táboriskolai (erdei, tengeri iskolai) program 
 

Mozogj a Mecsekben! /ERDEI ISKOLAI MODUL az alsó tagozat, de leginkább a 3-4. osztály 

tanulói részére/ 

CÉL: 

1) A természettel kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazása  
2) A környezet tiszteletének, védelmének gyakorlása  
3) A játékokon, kalandokon, az átélt élményeken, és a táj szépségén keresztül a 

természethez való érzelmi kötődés erősítése 
4) Az erdő élővilágának, életközösségeinek megismerése 
5) Motoros képességek, azaz a koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése   
6) Közösségfejlesztés, együttműködési készség fejlesztése 
7) A szociális kompetenciák fejlesztése 
8) A képzelőerő, a kreativitás, a beleélő képesség fejlesztése 
9) Javuljon az egészséges versenyszellem, reálisabbá váljon a gyerekek önértékelése és 

társaik értékelése 
10) Fejlődjön ügyességük, a mozgás élvezete 

 
Igazi kalandos játék közben fejlődik problémamegoldó képességük, kreativitásuk, ügyességük, 

tájékozódó képességük. Megismernek a természetben új, érdekes dolgokat, illetve megismerik a 

természetben végezhető sportolás élményét, változatos feladatokkal és gyönyörű helyszínekkel 

gazdagítva azt.   

A 9-10 éves korú gyerekekkel - életkori sajátosságaikat figyelembe véve - a természetet 

közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg. Vizsgálat, túrázás, irányított megfigyelés, spontán 

megfigyelés során szerzett ismereteiket tudatosítjuk, gyakoroltatjuk, ezáltal formálódik a 

természetközeli, természetvédő magatartásuk. Nem tankönyvi képek alapján kell megismerniük 

hazájukat, a környezetükben megtalálható növény- és állatvilágot, hanem öntevékeny 

felfedezésre alkalmas tanulói helyzetekben, amikor szinte észre sem veszik, hogy milyen sokat 

tanultak. 

Egészségnevelési alapfeladatok: 

- Mozgás - testedzés - sport.  
- Közösségfejlesztés 
- Személyiségfejlesztés 

 

A Tenkes kapitányai /Erdei iskolai program 5-8. évfolyamosok részére/ 

10-14 éves korú gyerekekkel – életkori sajátosságaikat figyelembe véve – a természetet 

közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg. Vizsgálat, túrázás, irányított megfigyelés, spontán 

megfigyelés során szerzett ismereteiket tudatosítjuk, gyakoroltatjuk, ezáltal formálódik a 

természetközeli, természetvédő magatartásuk. Nem tankönyvi képek alapján kell megismerniük 

hazájukat, a környezetükben megtalálható növény- és állatvilágot, hanem öntevékeny 

felfedezésre alkalmas tanulói helyzetekben, amikor szinte észre sem veszik, hogy milyen sokat 

tanultak. 

Tengeri iskola /táboriskolai program a 6-8.évolyamos tanulók részére/ 

10-14 éves korú gyerekekkel – életkori sajátosságaikat figyelembe véve – a természetet 

közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg. Vizsgálat, túrázás, irányított megfigyelés, spontán 
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megfigyelés során szerzett ismereteiket tudatosítjuk, gyakoroltatjuk, ezáltal formálódik a 

természetközeli, természetvédő magatartásuk. Nem tankönyvi képek alapján kell megismerniük 

a környezetükben megtalálható növény- és állatvilágot, hanem öntevékeny felfedezésre 

alkalmas tanulói helyzetekben, amikor szinte észre sem veszik, hogy milyen sokat tanultak. 

 

Tábor, nyári napközi – EFOP-3.3.5 
 

A Szigetvári Tankerületi Központ szervezésében tanévente egy hét – öt nap – nyári napközit 

szervezünk HH, HHH tanulóink számára az EFOP-3.3.5 konstrukció keretében. 

 

Projektek, projektnapok 
 

A projektoktatás, mint módszer a fent írt táboriskola megvalósításához is szükséges és 

elengedhetetlen eszköz, de más esetekben, a témanapok és témahetek megvalósítása során is 

preferált pedagógiai módszer iskolánkban, hiszen az élmény alapú oktatás hatékonyságáról már 

számos tapasztalatot szereztünk, és a jövőben is szeretnénk kiaknázni az élmény adta 

lehetőségeket tanulóink fejlesztése érdekében. A projektoktatás során a témaegységek 

feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös 

tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása 

útján. 

A jeles napok megünnepléséért - az éves munkatervben megnevezetten - aktuális tanévben 

felelős pedagógus attitűdjének megfelelően lehetőséget biztosítunk, hogy projekt keretében 

dolgozza fel az érintett korosztállyal, valamint az intézmény partnereivel közösen a témakort, 

mint például: Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Napja, Költészet Napja, Európa nap, 

Magyar Nap, Roma Nap, illetve aktuálisan felvetődött izgalmas kérdéskör, problémakör) 

Szintén az éves munkatervben elfogadott, megtervezett módon valósítunk meg három hetet 

meghaladó projekteket, melyek lehetnek 

 már kipróbált, adaptált (Pl: Kaland vagy Bort, búzát, békességet című projektjeink), 

 régi, de aktualizált, jelentősen módosított, 

 vagy új ötletből eredő projektek 

 

Boldogságóra program 
 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és 

módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás 

korosztály számára. Egy tudományos módszer, amivel a gyerekek boldogabbak, kitartóbbak 

lesznek, eredményeik javulhatnak. A Boldogságóra program fókuszában az áll, hogy hogyan 

lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és optimista hozzáállást kialakítani a diákok 

körében. Az ELTE PPK által tudományosan is igazolt programot fejlesztett, mely a pozitív 

pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok jóllétével foglalkozik, és ahol 

lehetőség van a szülőket is bevonni a programba. A tudás kiegészítéseként a cél, hogy a 

hagyományos tudásátadást és az életben szükséges kompetenciák fejlesztését összhangba 

hozzuk az iskolai oktatásban. 
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Óvoda-iskola átmenetet segítő Napraforgó program 
 

A Napraforgó program célja az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, segítése olyan egymásra 

épülő közös tevékenységi rendszer kiépítésével, ahol 

- a tevékenységek vezetése differenciálással, az egyéni képességekhez igazodva 

történik, 

- új, gyermekközpontú pedagógiai eljárások kerülnek alkalmazásra, 

- megvalósul a gyerekek képességszint szerinti fejlesztése, 

- fontosak a személyes kapcsolatok és a közösségi élmények, 

- minden gyermek a saját képességei szerint fejlődhet, 

- a különbözőség, a multikulturális közeg elfogadása és tiszteletben tartása 

természetes,  

- az integrációt segítő módszertani elemek kerülnek beépítésre a folyamatba. 

 

A program ezekre a főbb pontokra alapozva segíti a képességek, készségek fejlesztését, hogy 

az eltérő szociális, kulturális hátterű és képességű gyerekek kudarc nélkül, eredményesen 

tudjanak megfelelni az iskolai elvárásoknak. A folyamat természetesen megköveteli az óvoda és 

az iskola közötti szoros szakmai együttműködést, a két intézmény közötti nevelési összhang 

megteremtését, a nevelőtestületek szoros személyes kapcsolatát. Ezek a tényezők biztosítják az 

óvodai fejlesztő munka iskolában való folytatását. 

 

Olyan differenciált tanulásszervezésre törekszünk, amely kooperatív technikák alkalmazásával, a 

különböző tevékenységeken alapuló játékos ismeretszerzésen keresztül készíti fel a 

nagycsoportos óvodásokat a sikeres iskolakezdésre. A Napraforgó program havi lebontásban 

tartalmazza a találkozás gyakoriságát az óvoda és az iskola, az első osztályos gyermekek és a 

nagycsoportosok között. Közösen kerül megszervezésre jó néhány projektnap és ünnep 

(Madarak és fák napja, Március15., Márton nap, Karácsony, stb.) amelyek szintén közös 

élménypontok, találkozási alkalmak. Ezen alkalmakon túl a leendő első osztályos tanítónő heti 

rendszerességgel találkozik a nagycsoportos gyerekekkel. 

 

Nagy hangsúlyt kap az egymásra épülő közös tevékenységekben az együttműködési készség, 

egymás elfogadásának képessége, az önbecsülés kialakítása, fejlesztése, és a közösségi 

élmények. A néphagyományok felelevenítésének alkalmazásával a kommunikációs és 

manipulatív képességek fejlődnek, a hagyományok és a természet iránti fogékonyság 

kialakításával pedig a környezettudatos magatartás alakulhat ki. Kooperatív technikák 

alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése is nagy hangsúlyt kap a szervezett 

tevékenységekben. Megfelelő felszereltség és nevelői felkészültség mellett lehetővé válik a 

digitális kompetencia fejlesztése is játékos oktató- és ismeretterjesztő programok segítségével. 

 

Az óvoda és az iskola nyitott intézmény. A jó gyakorlat biztosítja a szegregációtól mentes, 

befogadó együttnevelési környezet kialakítását, az oktatási integráció támogatását a hátrányos 

helyzetű, az SNI és a kiemelkedően tehetséges gyermekek számára egyaránt, valamint az 

egyéni képességek kibontakoztatását. A leendő első osztályos tanító a programnak 

köszönhetően megismerkedik minden nagycsoportos gyerekkel, illetve családi hátterükkel, a HH, 

illetve HHH, valamint az SNI, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral, küzdő gyerekek 

speciális problémáival, és az óvoda által az iskola részére biztosított szakértői javaslatokkal, így 

az iskolába kerülés után rögtön megindulhatnak az egyéni fejlesztési tervek alapján történő, 

kifejezetten személyre szabott fejlesztő foglalkozások. A Napraforgó program tevékenységeibe 

lehetőség szerint az érintett gyerekek szülei is bevonásra kerülnek, amely még jobban elősegíti 

a jó gyakorlat céljainak megvalósítását. 
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A Napraforgó program lehetőséget biztosít az óvodásoknak az iskola és az iskolai környezet 

megismerésére. Személyes kapcsolatokra alapozott közösségi élményeket kínál és olyan 

alapvető készségeket, képességeket fejleszt, amelyek a későbbi eredményes tanuláshoz 

elengedhetetlenül szükségesek. A differenciált fejlesztésnek köszönhetően a program biztosítja 

a különböző képességű, különböző szociális és kulturális hátterű gyerekek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását, a családok bevonása pedig erősíti a szülői felelősségérzetet. 

Ez a széles körű együttműködési rendszer segíthet az előítéletek felszámolásában, és a minél 

jobb iskolai teljesítmény elérésében. 

 

Az óvoda-iskola átmenetet segítő program az iskola integrált pedagógiai rendszerének 

keretében jött létre 

 

 A programot az óvónők és az iskolában tanító pedagógusok közösen hozták létre 

és a tapasztalatokat folyamatosan elemezve fejlesztik. 

 Az óvoda Nevelési Programjába, valamint az iskola Helyi tantervébe olyan 

korszerű, IPR alapú módszerek és tanulásszervezési eljárások kerültek beépítésre, 

amelyek alkalmazásával jelentősen növelhető a hatékonyság és eredményesség, 

amely által biztosítható a nagycsoportos korú gyerekek fejlesztése, az óvoda-iskola 

átmenet támogatása.  

 Elengedhetetlenül fontos a befogadó környezet és szemlélet kialakítása, a tárgyi és 

személyi feltételek megteremtése (eszközbeszerzések, pedagógusok elméleti és 

gyakorlati felkészítése, más intézmények gyakorlatának megismerése). 

 Jelentősen növeli a program továbbfejlesztésének lehetőségét a különböző mérés-

értékelési rendszerek felhasználása, és a mérések eredményeinek folyamatos 

elemzése. 

 

A Napraforgó program homogén és vegyes óvodai csoportban is, és iskolai első osztályban 

alkalmazható. Mivel kiemelt jelentőséget tulajdonít a HH, HHH, SNI tanulók fejlesztésének, ezen 

kívül pedig multikulturális tartalmakat is közvetít, elsősorban olyan intézményekben használható, 

ahol sok a valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési 

igényű gyerek. A program bevezetéséhez szükséges az óvodai és az iskolai nevelőtestület 

szoros együttműködése, innovációra való hajlandósága, valamint a szülőkkel, illetve a 

programba bevonható egyéb civil szervezetekkel (pl.: kisebbségi önkormányzat) való szoros 

kapcsolat kiépítése. 

 
 

Digitális írástudást, eszközhasználatot elősegítő program 
 

Digitális írástudást, eszközhasználatot elősegítő tanulói laptop programot a kezdetekben a 3. és 

4. évfolyamon vezettük be, de mára kiterjesztettük felmenő rendszerben a teljes felső tagozatra. 

A taneszközök választása során a digitális eszközök választása motiváció és hatékonyság 

céljából prioritást élvez intézményünkben. A digitális eszközök preferálásának célja, hogy 

alkalmassá tegye a tanulókat az önálló ismeretszerzés, feldolgozás elsajátítására. Így 

megismerhetik azokat a leggyakrabban használt alkalmazásokat, melyek a sikeres 

feladatmegoldáshoz szükségesek, s később ezeket készségszinten is tudják használni 

(információ keresése, felismerése, tárolása, előállítása, bemutatása, cseréje, stb.). 

Az interneten szabadon hozzáférhető alkalmazások, mint az SDT, egyéb online tanulási felületek 

(www.echalk.co.uk, www.ementor.hu, stb.), digitális és interaktív tananyagok mellett – a 

tapasztalatok birtokában – kialakíthatóvá vált egy iskolai digitális tananyagbázis és ötlettár, 

amely figyelembe veszi az intézmény diákjainak képességeit, igényeit, és lehetővé teszi önálló 

tanulási utak kialakítását.  
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A digitális eszközök használatával megjelenik az erőteljesebb és hosszabb motiváció az 

ismeretszerzéshez, ismeretátadáshoz. A módszer alkalmazása során egy olyan oktatási-

nevelési környezet jön létre, melyben a differenciált tanulásszervezési eljárásokat 

hatékonyabban lehet beilleszteni a tanóra menetébe. Könnyen igazítható a tanulók eltérő 

képességeihez, érdeklődéséhez. Az egyéni tempó figyelembevétele mellett a digitális technika 

alkalmazása támogatja a hatékony önálló tanulást, önellenőrzést a különböző gyakorló 

programok, online tanulási felületek és digitális tananyagok, valamint az ezekhez készült 

feladatlapok, tesztek segítségével.  

A program elősegíti a digitális szakadék csökkentését. Iskolánkban magas a hátrányos helyzetű 

tanulók aránya, akik többnyire nehéz anyagi helyzetben lévő családi környezetben nevelkednek. 

Azonban a diákok az iskolában szerzett informatikai ismeretei arra ösztönzik a szülőket, hogy 

nehézségek árán, de otthon is tudjanak számítógép-használatot biztosítani gyermeküknek. 

A program elősegíti az eltérő képességű gyerekek sikerélményhez jutását. A tanulási folyamat 

során megjelenő motiváltság tág teret ad a tehetséggondozás és felzárkóztatás eredményes 

alkalmazásához. A gyerekek a folyamatban elsajátítják a rendelkezésükre álló idő hatékony 

kihasználását, a feladatok céltudatos megoldását, az önellenőrzést. 

 
Navigátor című pályaorientációs program 

 

Több tehetséges, jó képességű gyermek a sikeresen befejezett általános iskolai tanulmányai 

után a középiskolából hamarosan kimarad, pillanatok alatt megjelenik a munkanélküliek, 

közfoglalkoztatottak között.  

Nevelőtestületünk érzi a felelősségét annak, hogy a gyermekek a számukra legmegfelelőbb 

középiskolában folytassák tanulmányaikat, ezért a felső tagozat minden évfolyamán végezzük a 

pályaorientációs tevékenységeinket az életkornak megfelelő eszközökkel és módszerekkel. 

Szükségesnek tartjuk a szülők minél hatékonyabb bevonását elsősorban az információnyújtás és 

a gyermekük jövőjét illető felelősségtudat kialakítását illetően, de számos más partnert is 

megkerestünk és elnyertünk e nemes cél érdekében, a teljesség igénye nélkül aktuális 

partnereink: 

 Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

 LAFARGE Cementgyár 

 Pécsi Szakképzési Centrum és intézményei 

 Hauni Gépgyár 

Célunk, hogy tanulóink a választott középiskolából ne morzsolódjanak le, szerezzenek 

végzettséget, a kiválasztott szakmát elsajátítva, majd abban dolgozva boldoguljanak, önnön 

sorsukért vállaljanak felelősséget.  

 
Színházlátogatás - LEP 

 

Intézményünkben többéves hagyománya a színházlátogatásnak. A helyi Közalapítvánnyal való 

együttműködés keretében minden tanévben minden évfolyam tanulói tanévente egy ízben 

ellátogatnak a Pécsi Nemzeti Színház egy – a korosztálynak, csoportprofilnak megfelelő – 

előadására az osztályfőnök kíséretében.  

A 2019/20-as tanévtől iskolánk tanulói a Lázár Ervin Program keretében is eljuthatnak színházi, 

illetve cirkuszi előadásokra a Szgetvári Tankerületi Központ szervezésében. 
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Az alapfokú művészeti iskola helyi tanterve 
 

Zeneművészet 
 

Az iskolában működő ágak, azon belül a tanszakok megnevezése 

Zeneművészeti ág 

klasszikus zene: fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, akkordikus tanszak, vonós tanszak, 

billentyűs tanszak, zeneismeret tanszak  

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA. ÓRATERVE  

Képzési idő: 12 év  

„A” tagozaton: 2+ 6 + 4 évfolyam  

„B” tagozaton: 5+4 évfolyam/ alapfok 2. évfolyamtól/ 

Főtárgy: egyéni órák  

Kötelező tárgy: szolfézs  

Kötelezően válaszható:  

 Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom  

 Gyakorlati: kamarazene, zenekar  

 Korrepetíció: kötelező kiegészítő foglalkozás 

Egyes szakaszokon elérendő képzési célok:  

Előképző évfolyamok:  

Szolfézs ek. 1. Az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának érzékelése. Szolmizációs hangok 

éneklése, pentaton hangsor ismerete, zenei írás-olvasás bevezetése.  

Szolfézs ek.2. Dallamok, olvasógyakorlatok szolmizálása. Törzshangsor megismerése, ábécés 

hangnevek. Ritmus és dallammemorizálás.  

Hangszeres előképző: A tanulók hangszeres készségeinek kialakítása. A helyes funkciók és 

mozgások, hangszerjáték megalapozása. 

Alapfokú évfolyamok  

„ A” tagozat célja: az amatőrképzés  

 Kottaolvasás: Tudjon a növendék kottát olvasni, évfolyamánál könnyebb anyagot 

folyamatosan lapról játszani.  

 Ritmus, tempó: Ismerje és tudja megszólaltatni az leggyakrabban előforduló ritmusképletet.  

 A nagyobb terjedelmű zeneműveket tudja egyenletes tempóban eljátszani.  

 Hallás: Tudjon tisztán intonálni, korrigálni, belső hallásával előre hallani a megszólaló 

hangokat. 

  Hangszerkezelés: Hangszerén technikailag jusson el olyan szintre, hogy képes legyen 

folyamatos, biztos játékra.  

 Hangképzés, hangminőség: Törekedjen a hangképzésben a minőségileg kifogástalan 

hangzásra, legyen igénye a szép, értelmes előadásra.  
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 Stílusismeret: Ismerje meg a zenei stílusokat, azok jellemzőit, és ismereteit tudja alkalmazni a 

darabok előadása során.  

 Társas zene: Rendszeresen vegyen részt társas muzsikálásban: kamaraegyüttes, zongora 

négykezes, zenekar.  

 Zeneelméleti ismeretek: Ismerje a hangközöket, hármas-négyes hangzatokat, a hangsorok 

rendjét, a leggyakrabban előforduló zenei formákat, kifejezéseket.  

 Zeneirodalmi ismeretek: Ismerje meg a közismertebb zeneszerzők életét, munkásságát, a kor 

jellemzőit a legismertebb műveken keresztül.  

 Zenei rendezvényeken való részvétel: Hallgatóként vagy szereplőként vegyen részt a 

zeneiskolai, illetve zenei- rendezvényeken. Váljék érdeklődő, a zene iránt fogékony emberré.  

 Önállóság: Igényelje a hangszerrel való napi kapcsolatot, gyakoroljon rendszeresen. 

 

„ B „tagozat célja: felkészítés a szakirányú továbbtanulásra  

 Kottaolvasás: Tudja a növendék a zeneműveket önállóan megtanulni, saját évfolyamának 

anyagát játszani, új anyagot gyorsan elsajátítani.  

 Ritmus, tempó: Ismerje és tudja megszólaltatni az összes előforduló ritmusképletet, ügyelve 

az egyenletes lüktetésre, illetve a zenei stílusnak megfelelő artikulációra, díszítésre, a nagy 

formák megéreztetésére.  

 Hallás: Alapkövetelmény a tiszta intonáció, a melodikus, ritmikus, harmonikus hallás 

együttműködése, a belső kontroll, hallás folyamatos jelenléte.  

 Hangszerkezelés: Jusson el olyan szintre, hogy képes legyen a technikát a zene szolgálatába 

állítani.  

 Hangképzés, hangminőség: Legyen igénye a hangszer adottságainak legmegfelelőbb hang 

képzésére, törekedjen a zeneszerző által előírt zenei utasítások tökéletes kivitelezésére, 

tükrözze játéka az érzelem és értelem teljes összhangját. Törekedjen a zenét hallgató számára 

élményt adó interpretációra. 

  Stílusismeret: Szerezzen jártasságot az összes zenei stílusban, minél több zenemű 

megtanulásán, megismerésén, lapról játszásán, meghallgatásán keresztül. Legyen igénye új 

zeneművek felfedezésére, a XX. Századi zene befogadására.  

 Társas zene: Vegyen részt rendszeresen kamara együttesekben, zenekarokban. Ismerje meg 

a társas zene által nyújtott örömet.  

 Zeneelméleti ismeretek: Szerezzen jártasságot a többszólamú zene írásában, olvasásában, 

éneklésében. Ismerje a hangsorok rendjét, modális hangsorokat, hangközöket, egyszerű 

zárlatokat, összes hármas és négyes-hangzatot és fordításait, domináns és szűkített szeptim és 

fordításait. Ismerje népdalkincsünket, a népdalok szerkezetét, formáját, tudja ezeket stílusosan 

előadni.  

 Zeneirodalmi ismeretek: Szerezzen rendszerezett ismereteket a különböző zenei 

korszakokban élt zeneszerzők életéről és munkásságáról. Legyen tájékozott a napi zenei élet 

eseményeiről. Hallgasson rendszeresen élőzenei hangversenyeket, kövesse figyelemmel a 

zenei műsorokat. Aktívan vegyen részt a zenei műveltségi versenyeken, találkozókon.  
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 Otthoni munka, gyakorlás: Tervezze úgy az otthoni munkáját, hogy a magas szintű 

elvárásoknak meg tudjon felelni. A zenei tanulmányok rendkívüli elkötelezettséget igényelnek, 

ennek megfelelően kell a feladatai közt elsőbbséget biztosítani a napi rendszeres, koncentrált 

gyakorlásra  

 Zenei rendezvényeken való részvétel: A „B” növendék vegyen részt aktív szereplőként 

országos, megyei és iskolai rendezvényeken, találkozókon. Készüljön fel a zenei pályára: tanulja 

meg, hogyan kell a pódiumon a lehető legjobbat teljesíteni, egyenletes, magas színvonalon.  

 Mindkét tagozat végén a tanuló felkészülten tehesse le a művészeti alapvizsgát. 

 

A továbbképző célja, hogy az alapképzésben megszerzett készségeket, tudás szintet tovább 

fejlessze. A tanuló szerezzen minden területen olyan jártasságot, hogy képes legyen az önálló, 

igényes munkára. Vegyen részt amatőr együttesben, váljon élete részévé a zene, a 

zenehallgatás, inspirálja környezetét is az értékes zene befogadására. Továbbképző évfolyamok 

elvégzése után:  

A továbbképző évfolyamok elvégzése alatt szinten kell tartani az alapfokon megszerzett 

készségeket és tudást.  

A tanárnak el kell érnie, hogy növendéke képes legyen az Önálló, igényes munkára. Minél több 

előadási darabot tanuljon meg. Vegyen részt amatőr együttesekben, az élete részévé váljon, 

valamint sikeresen tegye le a művészeti záróvizsgát.  

Cél: Hogy a művészeti iskolából kikerülve amatőr zenészként megállja a helyét. 

 

Zeneművészeti ágon tanított tárgyak óraszámai:  

Hangszeres főtárgy:  

„A” tagozat esetén: heti 2 x 30’ növendékenként  

„B” tagozat esetén: heti 2 x 45’ növendékenként  

Kötelező tárgy:  

Szolfézs heti 2 x 45’ csoportonként  

Zongora heti 1x 45’  

Fúvószenekar: Heti 2 x 45 perc  

Kamarazene, szólampróba, zenetörténet,  

második hangszer: Heti 1 x 45 perc  

Korrepetíció:  

„A” tagozat: 1. évfolyam 5’ 2 – 3. évfolyam 10’ 4. évfolyam 15’ 5. évfolyamtól 20’  

„B” tagozat: 1 – 2 évfolyam 10’ 3 – 4 évfolyam 15’ 5. évfolyamtól 20’ 
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Furulyatanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal, életkoruknak megfelelő szinten  

- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb 

körét; - hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 

alkotó– és előadóművészeit,  

- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:  

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, hangszer– és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket,  

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot,  

- differenciált hangindítást és hanglezárást,  

- megfelelő tempójú repetíciót,  

- laza, egyenletes ujjtechnikát, pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen  

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával,  

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal,  

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.  

- tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében.  

Fordítson figyelmet  

- a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására,  

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,  

- a lapról olvasási készség fejlesztésére,  

- a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc–s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra,  

- a tudatos zenei memorizálásra,  

- a művek zeneileg igényes kidolgozására,  

- az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére  

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 
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Kötelező tárgyak, kötelezően választható tárgyak 
 

Szolfézs kötelező:  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és 

készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

Szakirányú feladatok:  

- hangszertanulás segítése  

- zenei műveltség kialakítása  

- általános zenei képességek fejlesztése  

- nemzetiségi identitástudat kialakítása  

- növendékek személyiségének formálása  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az 

alábbi területeken:  

o belső hallás  

o ritmus–metrum  

o tiszta intonáció  

o tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök)  

o dallamhallás  

o többszólamúság  

o Harmóniaazonosítás  

o zenei olvasás – írás  

o zenei szerkezet (forma)  

o zenei memória  

o zenehallgatás (zeneértés)  

o a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés  

o a megszerzett tudás alkalmazása  

o a hangszertanulás segítése  

o a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése  

o a zenei műveltség igényének kialakítása  

o a társművészetek iránti nyitottság megalapozása.  

o A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra.  

o A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.  

Rendelkezzék a tanuló  

 olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete 

szerves részévé teszi,  

 a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret– repertoárral, 

melyek eszközt biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, 

stílusos megszólaltatásához,  

 olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,  

 biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel  

 a zene iránti elkötelezettséggel.  

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását 

kívánja megalapozni. 
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Kamarazene – tanítás szakirányú feladatai 
 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene, különösen a nem zenei pályára 

készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége. A 

kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan hangszeres 

kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el. A 

kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres szólamokból 

álló együttes. A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok 

elvégzése után, de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható.  

 

A kamarazene tanítás célja 

 

 Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 

 Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, 

alkotó muzsikusokat. 

 A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 

 Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 

felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a 

szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

 Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei 

hallás fontosságát.  

 Gyakoroltassa rendszeresen a lapról-olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 

kotta-hű, zeneileg igényes megszólaltatására.  

 Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában.  

 A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni 

az eltérő létszámú és hangszer-összeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a 

kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából 

választani.  

 Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé 

őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg 

igényes elsajátítására és megszólaltatására.  

 Kamaracsoportok működtetésével, az iskolai élet rendezvényein való közreműködéssel 

színesítse a művészeti iskolai eseményeket. 

 

Tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 
 

Művészeti iskolánk zenei ágazatán a szaktanárok csak azokat a taneszközöket használják az 

elsajátítandó anyaghoz, melyet a Művelődési és Közoktatási Miniszter által 1998-ban kiadott ”Az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja”, és a 3/2011. (I.26) NEFMI 

rendelet előír. 

A kották kiválasztása során a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 Feleljen meg az alapfokú művészetoktatási célrendszernek 

 Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre 

 Felmenő-rendszerű kiadvány legyen 

 Világos, áttekinthető szerkezetű legyen 
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 Több éves használatra is alkalmas legyen 

 Árkategóriában  legyen kedvező 

 Feleljen meg a helyi tantervnek 

 

 
Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

 Hangszeres tanulmányok megkezdése: az a növendék kezdheti meg a 

tanulmányokat, aki a szolfézs vizsgát jeles vagy jó eredménnyel teljesítette. 

 Alapfok magasabb évfolyamaiba az a növendék léphet, aki a tantervi 

követelményeket legalább elégséges szinten teljesíti. Az a tanuló, akinek az év végi 

értékelése elégtelen, javítóvizsgán köteles megjelenni. Ha ezen nem jelenik meg, 

vagy a tudása nem felel meg, évismétlésre kötelezett. A tanulmányok során erre 

egyszer van lehetőség. 

 Továbbképző évfolyamokon az a növendék folytathatja tanulmányait, aki az 

alapfokú zenei tanulmányok végén sikeres művészeti alapvizsgát tett. 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 
 

A beszámoltatás és számonkérés feladata, hogy visszajelezzünk a tanuló felé, 

segítsük a helyes önértékelés kialakítását, illetve motiváljuk az előtte álló munkára. 

Évközben havonta értékeljük a teljesítményét, melyről a tájékoztató füzetbe a szülő 

felé is jelezzük az eredményt. Az előképző osztályban is jeggyel értékelünk, 1-5-ig. 

Tanév végén a bizonyítványban adunk visszajelzést az éves munka eredményéről. 

Lehetőség van dicséret adásával kiemelni a teljesítményét a társai közül. A 

zeneművészetnél a kamarazene, zenekar a megfelelt, jól megfelelt, kiválóan 

megfelelt szöveges értékelések alkalmazásával történik. 

Zeneművészeti ágon a félévi előjátszáson és az év végi vizsgán kötelező részt venni. 

Ezek alapján és a tanévi teljesítménye alapján történik az értékelés. 

Képző és iparművészeti ágazaton félévi és év végi vizsgamunkák, kiállításokon, és 

pályázatokon való részvétel alapján történik az értékelés. Tanév végén nyilvános 

kiállításon mutatja be minden tanuló a legkiválóbb munkáit. 

Táncművészeti ágazaton nyilvános félévi és év végi vizsgán mutatják be tudásukat. 

Ez és egész éves munkájuk alapján történik az értékelés. 

Az értékelésnek mindenképpen az egyéni adottságnak, szorgalomnak a fegyelembe 

vételével történik. Magatartást nem értékelünk a művészetoktatásban. 

 

Tanórán kívüli számonkérési formák: 

 

 Félévi előjátszás: a növendék beszámolót tesz a félévi munkájáról, az évfolyamának 

megfelelő kijelölt anyag eljátszásával. Formája: azonos évfolyamú tanulók, illetve egy 

háromtagú bizottság előtt. A bizottság felméri a növendék készségeit, 

felkészültségét. A meghallgatást konzultáció követi. 
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 Év végi vizsga tartalma, formája: A növendékek meghatározott vizsga-anyag szerint 

teszik meg beszámolójukat. A vizsgakövetelmény megfelel az életkori sajátosságnak, 

illetve a tanterv adott évfolyamra előírt követelményeinek. A tanulók egy alkalommal 

adják elő teljes vizsgaanyagukat. A vizsgát a bizottság tagjai egyenként értékelik. Az 

„A” és „B” tagozatos növendékek egyszerre vizsgáznak. A „B” tagozatos 

növendékeknek fejből kell játszaniuk az anyagot. 

 

 Házi hangverseny: minden tanszakon évente egyszer, lehetőleg januárban rendezi 

meg tanszaki hangversenyét. Ezen a rendezvényen minden a tanszak minden 

növendéke részt vesz. A hangverseny nyilvános, szülők és vendégek előtt. 

 

 Iskolai növendékhangverseny: a művészeti iskolai növendékhangversenyeken a 

székhelyiskola, tagintézmények és telephely legfelkészültebb növendékei 

szerepelnek. Ezek a hangversenyek nyilvánosak, szülők, tanárok, iskolatársak, 

érdeklődők előtt. 

 

 

Az iskolai növendékek teljesítményének és szorgalmának minősítése, 
értékelése 

 

A tanulók elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. Az 

ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi, tanszaki 

programok évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. Az elégségeshez 

szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok 

minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét év közben és év végén érdemjeggyel értékeljük. A tájékoztató füzetbe 

kerülnek beírásra a havi jegyek és a félévi értékelés, míg az év végi vizsgajegy a 

bizonyítványba kerül. A tantervi követelmények teljesítése alapján történik az 

osztályzás, értékelés. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten 

sajátította el. A félévi jegyek a havonkénti értékelés eredményétől lényeges eltérést 

nem mutathatnak. 

Év végén, a vizsgán az érdemjegyet a főtárgy tanár javaslata alapján a bizottság 

állapítja meg. Természetesen a tanév során, a bemutatókon, pályázatokon, 

hangversenyeken, kiállításokon való részvétel is befolyásolja az érdemjegyet. A 

számonkérésnél teljesíthető követelmények elé állítjuk növendékeinket. Figyelembe 

vesszük az évi fejlődésüket. Egész évi munkája alapján értékeljük azt a tanulót, aki a 

beszámolón betegség miatt nem vett részt. 

Rendkívüli előrehaladás esetén az intézményegység vezető adhat engedélyt az 

összevont beszámolóra. Ebben az esetben a vizsgaanyag 2/3 részét a magasabb 

évfolyam vizsgaanyagából kell összeállítani. 

Ha a tanuló betegség miatt nem jelenik meg az év végi vizsgán, akkor külön, 

egyeztetett időpontban kell megtennie a vizsgáját. 
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Ha az igazolt és igazolatlan órák száma eléri a tanórák 1/3 részét, akkor a növendék 

nem vehet részt a vizsgán. Kivéve, ha a tananyagot elvégezte, és a főtárgy-tanár 

kérésére a tantestület engedélyezi. 

 A főtárgy és kötelező tárgyak értékelése: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 Hangszeres előképző érdemjegyei: 

Kiválóan megfelelt (5), jól megfelelt (4), megfelelt (3-2), nem felelt meg (1). 

 Szolfézs-kötelező adható érdemjegyei: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 A kamarazene, zenekar tárgyak esetén a kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt 

és nem felelt meg értékelést használjuk. / Ettől eltérés csak abban az esetben 

lehetséges, ha az aktuális nyomtatványi utasítás mást ír elő/ 

A dicséterben részesülők mindig az aktuális bizonyítványban előírtak alapján kapják 

meg az értékelést. 

 

 

 A tanuló szorgalmának értékelése 

 

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik. A szorgalomra adott 

érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi 

tevékenységhez való viszonyt. 

 Szorgalom értékelésére adható érdemjegyek: 

Példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) 

 A szorgalom minősítése 

 Példás, ha a tanuló 

 képességeinek megfelelően, egyenletes teljesítményt nyújt 

 munkavégzése pontos, megbízható feladatait önállóan és 

rendszeresen végzi 

 szívesen vállal többletfeladatokat 

 az órákon aktív, taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket az órákra 

mindig elhozza 

 szorgalmával példát mutat 

 nincs igazolatlan órája 

 

 Jó a tanuló szorgalma, ha: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi 

munkát végez 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

 óra alatt spontán aktivitással vesz részt 

 nincs igazolatlan órája 

 

 Változó a szorgalma, ha: 

 óra alatt hullámzó az aktivitása 

 tanulmányi eredménye elmarad a képességeitől 

 rendszertelen a tanórákra való felkészülése 

 érdeklődése nem aktív 
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 feladatait érdektelenül végzi 

 2-3- igazolatlan órája van 

 

Hanyag a szorgalma, ha: 

 a szorgalom teljes hiánya jellemzi 

 feladatait nem végzi el, közöny jellemzi 

 az órai munkában passzív 

 a tanultakat nem akarja alkalmazni 

 

A tanuló szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az érdemjegyekről 

rendszeresen értesíteni kell a szülőket. 

 A szorgalom értékelésének formái: 

 szóbeli és írásbeli dicséret 

 naplóba és tájékoztatóba beírt érdemjegy 

 félévi és év végi osztályzatok. 

 

Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma eléri a 10 órát, a tanulmányait nem 

folytathatja. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 

jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 

jelentkezett, 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 

módja A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – 

valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében 

kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható 

legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát 

háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a 

vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény 

feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán 

az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
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 A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 

alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A 

„B” tagozatos tanulók, számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát 

valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézskötelező Hangszeres tanszakok 

főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

2. Szóbeli vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézskötelező Hangszeres tanszakok 

„B” tagozat: szolfézs 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” és „B” tagozat főtárgy 

 

 Záróvizsga tantárgyai 

 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A 

záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. 

„B” tagozatos, tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát 

valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, Hangszeres tanszakok „B” tagozat: 

szolfézs 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs Hangszeres tanszakok „B” tagozat: 

szolfézs 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, főtárgy 

 

A vizsgák ideje: Hangszeres főtárgyak Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc Elméleti 

vizsga: 

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az 

iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele 

alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni 

versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga 

alól felmentés adható. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga 

tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát 

szervez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe 

kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 

végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a 

döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga 

tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fogyatékosságának 

típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nemzeti alaptantervben 

meghatározott egységes fejlesztési feladatokat vesszük alapul. A nevelési-

oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális 

igényeihez igazodva szervezzük  meg: 

– a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket 

jelölünk meg ott, ahol erre szükség van  

– az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási 

évnél hosszabb időt is megjelölhetünk 

– a sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, 

fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést és oktatást 

engedélyez. Az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, 

melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak a tanulmányi 

követelményeket teljesítenie. Az egyéni továbbhaladás - valamennyi 
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vagy egyes tantárgyakból - különböző évfolyamokig, de legkésőbb - az 

e bekezdésben foglalt kivétellel - a negyedik évfolyam végéig tarthat. A 

súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló esetében az egyéni 

előrehaladású nevelés és oktatás a fejlesztő nevelés-oktatás teljes 

időtartamára engedélyezhető 

– igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket alakítunk ki; 

– elkészítjük az SNI tanulók alapító okiratban vállalt fogyatékossági típusai 

számára a fejlesztő programot, és a speciális helyi tantervet; 

– iskolánk segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, 
 

Az elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő 

tanulókkal összefüggő feladatokat a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának tantervi irányelve alkalmazásával állapítjuk meg. 
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Egyéb intézkedések 
Hatálybalépés 
 

A 2022. június 23-án módosított pedagógiai program a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

2019. szeptember 01-jétől hatályos rendelkezései alapján, a – a többször módosított 

51/2012.(XII.21.) számú EMMI  rendelettel  kiadott és az 5/2020. (I.31.) 

Korm.rendeletbe foglalt A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló módosított 110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet szerint készült 

kerettantervek alapján készített helyi tantervvel kiegészítve - 2022. szeptember 1-

jétől kerül bevezetésre. 

 

Felülvizsgálat, módosítás 
 

A módosítás menete:  

1. valamely munkaközösség, pedagógus, a fenntartó, vagy a szülői közösség 

javaslatára a nevelőtestület megvizsgálja a felmerült problémát  

2. a nevelőtestület kidolgozza a módosítás tartalmát 

3. intézményvezető egyeztet a fenntartóval 

4. a nevelőtestület elfogadja a módosítást  

5. az intézményvezető a nevelőtestületi elfogadás után jóváhagyja a módosított 

pedagógiai programot 

6. fenntartó aláírásával igazolja egyetértését 

 

Nyilvánosságra hozatal 
 

A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jelen Pedagógiai 

Programja a következő helyeken elérhető:  

 A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói 

irodájában 

 A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanári 

irodájában 

 A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola weboldalán: 

www.kiralysuli.hu 

 Az Oktatási Hivatal honlapján 

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenyk

ereso/...) 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 
 

 

Nyilatkozat 
 

A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 

képviseletében aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a fent írt pedagógiai 

programot (nevelési tervet, helyi tantervet) elfogadta. 

 

 

Királyegyháza, 2022. június 23.  

………………………………….. 
Konyári Tímea Eszter 

intézményvezető 
 

 

 

 

 

Jóváhagyó nyilatkozat 
 

A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjeként 
nyilatkozom, hogy a nevelőtestület által 2022. júnus 23-án elfogadott pedagógiai 
programot jóváhagyom. 
 
 
Királyegyháza, 2022. augusztus 19.  

………………………………….. 
Konyári Tímea Eszter 

intézményvezető 
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Egyetértő nyilatkozat 
 

Bognár László, a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója aláírásommal 
igazolom, hogy – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. 
szakaszának (1) bekezdése értelmében – a Királyegyházai Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjával (Nevelési program és Helyi 
tanterv) és azon rendelkezéseinek érvénybelépésével, amelyekből a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, egyetértek.  
 
Szigetvár, 2022. augusztus 31.  
 

……………………………… 
Bognár László 

igazgató 
Szigetvári Tankerületi Központ 
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