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BEVEZETÉS
A katolikus iskolában keresztény világnézeti alapon folyik az oktató-nevelő munka,
keresztény erkölcsi elvek alapján, Jézus tanítása és a tízparancsolat szerint. Ugyanakkor arra
is ránevel, hogy tiszteletben kell tartani a másként gondolkodó emberek meggyőződését. A
katolikus iskolába természetesen elsősorban a hívő szülők gyermekeit várjuk, de
jelentkezhetnek mindazok, akik elfogadják a keresztény nevelést. Az erkölcsi nevelés
szükségessége egyértelmű, ha belátjuk, hogy az erkölcsi megújulás nem valósul meg
„magától”, hanem nevelőmunkát kíván.
A legfontosabb a szeretetteljes légkör, egymással szemben legyenek figyelmesek,
udvariasak, és ami a legfontosabb készségesen bocsássanak meg egymásnak, tanulják meg
elviselni egymás gyarlóságait. A gyermekek egyéniségét az önzetlen, keresztény szeretet
segíti kibontakoztatni.
A nevelés elsődleges célja, hogy ne csak értékes, becsületes emberek, hanem
elkötelezett keresztények is legyenek. Felelős, értelmes, aktív és kreatív közösségi
emberekké formáljuk a ránk bízottakat. A gyermeket el kell vezetni arra, hogy minden
képességét kibontakoztassa, megnyíljon Isten, mások, önmaga, a világ felé.
A teljes embert neveljük: értelmét,
elengedhetetlen a gyermek közreműködése is.

akaratát,

érzelmeit.

Természetesen

A nevelői példamutatás elengedhetetlen, minden pedagógus és növendék
magatartásának mintájául Jézus Krisztus tanítását és példáját tartsa szem előtt.

5

Iskolánkról
Az iskola épületében az 1968-1969-es tanévtől folyik általános iskolai oktatás. Az
évek során az épület felújítása megtörtént. Újabb tantermek kialakítása a volt szolgálati
lakásokból, tetőszerkezet nyílászárók, tantermek bútorzatának cseréje.
Két jól felszerelt, minden igényt kielégítő számítástechnika terem segíti a tanulók és
nevelők munkáját.
A 2010-2011-es tanévtől elkezdődött a tantermek legmodernebb oktatási eszközökkel
(interaktív taneszközök) való felszerelése. A tanuszoda hozzájárul az iskolai egészségnevelés
megvalósításához.
Intézményünkben a személyi feltételek adottak, a szakos ellátottság teljes körű.
A tárgyi és a személyi feltételek biztosítják tanulóink magas szintű nevelését és
oktatását.
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete
egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez
igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő,
hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak
tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermek fejlesztését is.
„Az, iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
/Szent-Györgyi Albert/
Szent-Györgyi Albert gondolatait az egész nevelőtestület magáénak érzi, és ezen szavak
jegyében végezzük munkánkat.
Hisszük, hogy meg tudunk felelni azoknak az elvárásoknak és kihívásoknak, amelyeket az
utóbbi évek törvényi és társadalmi változásai hoznak magukkal, s a nálunk felnövekvő
gyermekek szeretetteljes iskolában kaphatják meg az útravalót további életükhöz!
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1. Pedagógiai alapelveink
Az iskolánk feladata, hogy összhangot teremtsen: egyfelől a műveltség és a hit,
másfelől a hit és a mindennapi élet között. A gyermekeknek a tanulás, érdeklődés a
körülöttük lévő világról tanulói kötelessége. Aki nem teljesíti vagy elhanyagolja –
keresztény voltában is sérül. A tudás megszerzése szellemi igényességet is jelent, nem öncél,
hanem eszköze az emberségben való kiteljesedésnek.
Iskolánk tudatosan vállalja a gyermekek nevelését, oktatását, hogy vallásos
lelkülettel, elkötelezettséggel álljanak helyt az életben.

A keresztény nevelés alapelvei, értékei
1.1

Olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink képességei a lehető legszélesebb
területeken kibontakozhatnak.

Ennek keretében:
- A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk.
- A gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe.
- A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük.
- Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így
tudhatják, mit várunk el tőlük.
- Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére a tanulmányi
munkában és életének egyéb problémáiban is.
- Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
- tanuló és tanuló
- tanuló és nevelő
- szülő és nevelő
- nevelő és nevelő között.

1.2.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztését, valamint a tanulók
korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a
legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg
egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből.

Ezért fontosnak tartjuk:
- Harmonikus személyiség fejlesztése: szellemi, erkölcsi, társas és testi képességek.
- A nevelés és oktatás harmóniájának megvalósítása, az általános emberi értékek
tisztelete.
- Érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket
körülvevő világot.
- Felelősség vállalása, saját személyiségük gazdagítása, szűkebb és tágabb
környezetük – család, iskola, haza – iránt.
- Egyre jobban elkötelezzék magukat Isten és az emberek szolgálatára.
- Olyan alapozó ismeretek nyújtása, amelyek sokrétű, tárgyilagos, továbbépítő,
felkészíti a tanulókat a továbbtanulásra.
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A tanulók testi – lelki egészségének megőrzése, fizikai és szellemi
munkabírásának gyarapítása.
Együttműködési képességeik, szóbeli és írásbeli kifejezőképességeik kiművelése.
A természet szeretete, az emberi munka, kultúra megbecsülése, a tevékeny,
alkotó életre, nyitottságra nevelés.
Sokoldalú, a kor követelményeinek, a tanulók képességeinek megfelelő ismeretek
nyújtása.
Gyermekközpontú, szeretetteljes légkör kialakítása.
Az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban és vállalja a
növendékek keresztény szellemű formálását.

Nevelésünk négy alapelve: az igaz, a szent, a szép és a jó.
Iskolánk a szülőkkel szoros kapcsolatot kíván ápolni.

1.3.

Ennek érdekében
- Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal.
- Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint a településen
élő lakosok.

2. Iskolánk cél-és feladatrendszere

Pedagógiai munkánk célja:
Segítse a diákokat, hogy a keresztény értékrendre építve művelt emberré, gazdag
személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá, tisztességes és emberséges
alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak.
A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs
képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása.
Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.
A kudarc és sikertűrés készségeit fejlessze.
Nagy művészek, tudósok hithez, Egyházhoz való viszonya a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt.
Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a
tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és kreativitását.
Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye. A kulturált
szórakozás igényét kialakítsa.

Alapvető nevelési célunk az egész személyiség az értelem, az érzelem, a fizikum, az
erkölcsös jellem harmonikus és differenciált fejlesztése.
Alapvető feladatunk, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és
aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink
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elsajátítsák, ezek képviselete
viselkedésüket, magatartásukat.

váljon

bennük

meggyőződéssé

és

határozza

meg

Állampolgári jogegyenlőség jegyében arra neveljük tanulóinkat, hogy életkori
sajátosságaiknak megfelelően érdeklődjenek a társadalmi jelenségek, problémák iránt,
rendelkezzenek megfelelő ismerettel, magatartáskultúrával a jogaikkal való élni tudáshoz.
A tanítás-tanulás folyamatában, udvarias, figyelmes, a közösségben mások szokásait
tiszteletben tartó kultúrált magatartásra neveljük a gyermekeket.
Törekedjenek egymás megértésére, a konfliktusok kezelésére. Az iskola nevelőinek
erkölcsös magatartása, viselkedéskultúrája legyen példa a tanulók előtt.
Az iskola nem vállalhatja föl a család kötelezettségeit a gyermeknevelésben, hiszen
elsődleges a családi nevelés. Köteles azonban felismerni a nevelési hiányosságokat, és
lehetőségein belül a szülői házzal együttműködve mindent megtenni a tanulók fejlődése, a
hátrányok csökkentése érdekében.
A nevelés és oktatás minden lehetséges alkalmat felhasználva erősítse a tanulók
kötődését a nemzethez, neveljen a haza szeretetére, nemzeti önbecsülésre.
A hazaszeretetre nevelés kiemelkedő eszköze a magyar nyelv, a magyar történelem, a
földrajz, a művelődéstörténet, az irodalom tanítása, a nemzeti állami ünnepek méltó
megünneplése. Mindezek közvetítsék, hogy mit jelentenek államiságunk jelképei, a címer, a
zászló, a Himnusz és a Szózat üzenete, a jeles elődök példája és egyéb jelképeink.
A hazaszeretetre neveléshez hozzátartozik az európai kultúra megismerése, a velünk
együtt élő szomszédos népek történelmének, kultúrájának ismerete, megbecsülése, hiszen
kultúránk az európai kultúra szerves része.
Vallási nevelés
Az iskolában eltöltött évek alatt a tanulók jelleme döntően alakul, szilárdul. Fordítsuk
érdeklődésüket az igazi – emberi és keresztény– értékek felé.
Értessük meg velük a szabadság keresztény felfogását
A hitoktatás meglapozza és folyamatosan gyarapítja a növendékek vallási ismereteit, mely
által alakul, elmélyül keresztény meggyőződésük, elkötelezettségük.
Erkölcsi nevelés területén elengedhetetlen a társadalmi együttélés viselkedési
szabályaink megismertetése, a másik ember tisztelete, a tolerancia, az előítélet-mentesség.
Alapvető a megbízhatóság, az alkalmazkodóképesség, az önismeret, a felelősségteljes
magatartás, a döntésre való képesség kialakítása.
Törekedni kell az önálló tanulási képesség kifejlesztésére, a tanulási kedv kialakítására,
megőrzésére, fontosságának felismerésére. Fontos feladat ahhoz, hogy a tanulók, az első
szakképzettségük megszerzése után is képesek legyenek további ismeretek elsajátítására.
Alapvető feladatnak tekintjük az élet tiszteletét és védelmét, a természeti környezet
megóvását. Az állatok, növények szeretetét és védelmét, fogékonyság kialakítását a
természet szépségei iránt.
A természetes és épített környezet megóvására neveljük tanulóinkat.
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Fontos, hogy ismerjék meg ugyanakkor a legfőbb környezeti problémákat. Iskolánk, a maga
környezetkultúrájával, hozzájárul ahhoz, hogy a környezetért felelős magatartás kialakuljon
tanulóinkban.
Tudatosítani kell tanulóinkban - a családdal együttműködve -, hogy a testi, lelki
egészség érték! Megőrzésében alapvető szerepe van a megelőzésnek.
Arra törekszünk, hogy ismerjék meg a helytelen életmód egészségkárosító tényezőit,
hatásait, illetve a helytelen szokások veszélyeit, következményeit.
Testi nevelés terén a rendszeres mozgási igény kielégítése a legfontosabb feladat. Ezt az
akarati tulajdonságok fejlesztésével kívánjuk megvalósítani.
Kialakításuk során az életkori sajátosságoknak, az egyéni adottságoknak megfelelő
differenciált terhelésre kell törekedni, hogy a mozgásélmény öröme ösztönző hatású legyen.
Neveljen önállóságra, ugyanakkor önfegyelemre, becsületességre, helytállásra, javítsa
állóképességüket, ügyességüket.
Az esztétikai nevelés valamennyi tantárgy feladata. Az érzelemgazdagság, a szépség
iránti fogékonyság kialakítása jelen kell, hogy legyen a hétköznapokban az élet valamennyi
területén.
Intézményünk a tanulásnak, a színes, sokoldalú iskolai életnek a színtere, amely
biztosítja a tanulók tudásának, képességének, egész személyiségének fejlődését.
A felsorolt értékek elsajátítását szolgálják a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez
kapcsolódó módszerek és a folyamatos értékelés.
Nevelési céljaink elérésére közvetlen és közvetett módszereket alkalmazunk.
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő
közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.
Közvetlen módszerek
Szokások kialakítását célzó, - Követelés.
beidegző módszerek.
- Gyakoroltatás.
- Segítségadás.
- Ellenőrzés.
- Ösztönzés.

Magatartási
modellek - Elbeszélés.
bemutatása, közvetítése.
- Tények és jelenségek
bemutatása.
- Műalkotások bemutatása.
- A nevelő személyes
példamutatása.
Tudatosítás (meggyőződés - Magyarázat, beszélgetés.
kialakítása).
- A tanulók önálló elemző
munkája.
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Közvetett módszerek
- A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
- Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok kitűzése,
elfogadtatása.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.
- A nevelő részvétele a tanulói
közösség tevékenységében.
- A követendő egyéni és
csoportos minták kiemelése
a közösségi életből.
- Felvilágosítás a betartandó
magatartási normákról.
- Vita.

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Terület

Feladat

1. Erkölcsi nevelés

Alapvető erkölcsi értékek megismertetése,
tudatosítása és meggyőződéssé alakítása
Elvárások a következők:
 belső igény a szentre, a szépre, a jóra,
és az igazra,
 részvétel a vallásának megfelelő
(katolikus, református, evangélikus)
egyházi programokban,
 tiszteletteljes, szép beszéd tanárral,
társakkal egyaránt,
 mindenki testi, lelki egészségének
megőrzése, biztosítása,
 alapos, rendszeres és pontos munka,
 a rábízott feladatok lelkiismeretes
elvégzése,
 a házirend felelős betartása.

2. Értelmi nevelés

3. Közösségi (társas
felkészítő) nevelése

Az értelmi képességek, illetve az önálló
ismeretszerzéshez
szükséges
képességek
kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére
való törekvés igényének kialakítása.
kapcsolatokra Az
emberi
együttélés
szabályainak
megismertetése.
A
társas
kapcsolatok
fontosságának tudatosítása, az együttműködési
készség kialakítása. A kulturált magatartás és
kommunikáció elsajátítása.

4. Érzelmi (emocionális) nevelés

Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a
tanulók közösségeire és önmagukra irányuló
helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető
érzelmek kialakítása.

5. Akarati nevelés

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének
kibontakoztatására vonatkozó igény felkeltése.
A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság és az
elkötelezettség kialakítása.

6. Nemzeti nevelés

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének
megismertetése. A nemzeti hagyományok a
nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek
tisztelete, ápolása, megbecsülése. Hazaszeretet
érzésének felkeltése. Határon túli magyar lakta
területek megismerése.

7. Állampolgári nevelés

Alapvető állampolgári jogok és kötelességek
megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény
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kialakítása a közösségi tevékenységekre, az
iskolai és a helyi közéletben való részvétel.
8. Munkára nevelés

Az emberek által végzett munka fontosságának
tudatosítása. A tanulók önellátásra és
környezetük
rendben
tartására
irányuló
tevékenység gyakoroltatása.

9. Testi nevelés

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a
testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges,
edzett személyiség kialakítása. Az egészséges
életmód és egészségvédelem tudatosítása,
igényfelkeltés.

4. A személyiségfejlesztést szolgáló tevékenység rendszere és szervezeti formái
A személyiségfejlesztő pedagógiai folyamat azt a célt szolgálja, hogy tanulóink:
 különböző szintű adottságaikkal,
 eltérő mértékű fejlődésükkel,
 iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,
 egyéb érdeklődési körüket érintő tevékenységükkel,
 az „életből” szerzett tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben
bontakozhassák ki személyiségüket.

Az iskolai élet programját úgy szervezzük, hogy adjon teret:
 a tanulók életkorának megfelelő képzéseknek,
 a játéknak, versenynek,
 a munkának,
 a hagyományok őrzésének,
 az értékekkel történő azonosulásnak.
Pedagógiai programunk megvalósítása olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és
az iskolahasználók részéről, amelynek középpontjában a tanuló áll, figyelembe véve, hogy a
nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység egész területe.
Ezek alapján a személyiségfejlesztő teendőinket az alábbi konkrét színterek köré
csoportosítjuk:
4.1.Tanítási órák
 motiválás a gyermek ösztönzése a tanulásra, a tanulási kedv felkeltése;
 a tanulók tevékenykedtetése;
 differenciálás- igazodás a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes
tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez
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4.2.Tanítási órán kívüli tevékenységek
Az iskola a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző, a lelki fejlődést szolgáló
vallási programokkal, szakkörökkel, tanulmányi kirándulásokkal, sport- és kulturális
események szervezésével biztosítja. Ezen a diákoknak erejükhöz mérten részt kell venniük.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, szakkörök:
 egyéni képességek kibontakoztatása,
 önismeret alakítása,
 egészséges versenyszellem kialakítása,
 kreativitás fejlesztése.
Napköziotthon, tanulószoba, délutáni foglakozások:
 A nevelés minden területén lehetőséget biztosít a személyiségfejlesztésre.
Diákönkormányzat:
 a tanulók önállóságának fejlesztése,
 demokrácia gyakorlása,
 érdekképviselet.
Iskolai könyvtár:
 A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár
segíti.
Hagyományőrző tevékenységek:
 kapcsolódás a községi rendezvényekhez,
 iskolai rendezvények, ünnepélyek az éves munkaterv alapján.
Tanulmányi kirándulások:
 a természeti és társadalmi értékek megismerése, védelme,
 tanulói önállóság fejlesztése,
 környezeti, esztétikai nevelés megfelelő kérdései,
 hazaszeretetre nevelés,
 viselkedéskultúra alakítása,
 Határtalanul programban való részvétel,
 nemzeti összetartozás-a magyarságtudat elmélyítése.

5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az iskola alapvető feladatai közé tartozik a tanulók közösségben és közösség által történő
nevelése.
Közösségi nevelés területei:
 család
 iskola
 iskolán kívüli közösségek
 plébánia, a templomi közösség
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A közösségi tudatot erősíti a mindennapos, illetve rendszeres vallásgyakorlásunk – az
ima (iskolában tanítás előtt és után), a szentmisék (a közösségünk és az Egyház ünnepein) és
a lelkigyakorlatok.
„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség
minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában
az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.”
A közösségfejlesztés közös feladat. A közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusnak,
hanem az intézmény valamennyi dolgozójának van feladata:

megjelenésükkel,

viselkedésükkel,

beszédstílusukkal,

társas kapcsolatukkal mintát mutatnak a diákoknak.
Iskolai közösségfejlesztés területei:
tanórák
 hittanórák
 szaktárgyi órák
 osztályfőnöki órák
tanórán kívüli foglalkozások:
 napköziotthon, délutáni foglakozások
 szakkörök,
sportkörök,
lelkigyakorlatok,
kirándulások
diákönkormányzati munka
szabadidős tevékenységek
Mind a négy terület hozzájárul a
 tanulók közösségi magatartásának kialakításához,
 közösségi normák, szokások elfogadásához,
 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,
 a másság elfogadásához,
 a harmonikus embertársi kapcsolat fejlesztéséhez.

zarándoklatok,

Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények,
Évente két alkalommal lelki napot tartunk. A teljes iskolaközösség minden ajánlott egyházi
ünnepen részt vesz a szentmisén. A tanítást imával kezdjük, és imával fejezzük be. Az
étkezésekhez kapcsolódó imák, és az egyházi köszönés gyakorlása folyamatos. Az
alábbiakból (Természetesen az állami ünnepeken, emléknapokon kívül!) négy kötelező
(VeniSancte, Te Deum, a karácsonyi és a húsvéti lelki nap), valamint az osztálymisék
(félévente 1 osztályra kerül sor). A többi esetben törekedni kell a megünneplésre, illetve
megemlékezésre; mindezek történhetnek a faliújságo(ko)n, az iskolarádión, de a célunk,
hogy növendékeink tudják, értsék, hogy az adott év, adott ünnepe mit jelent. Az egyházi
ünnepekről való megemlékezést az iskola a napi munkájába beilleszti.

 VeniSancte Tanévnyitó ünnepély
 Kisboldogasszony (szept. 8.)
 „Te Szedd” takarítási világnap
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Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védőszentjének a napja (szept. 24.)
„Gárdonyi emléknap”
Idősek világnapja
Aradi vértanúk emléknapja (okt. 6.)
Magyarok Nagyasszonya (okt. 8.)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja (okt. 23.)
Mindenszentek, halottak napja
Adventi gyertyagyújtások (dec. hónap)
Szent Miklós napja (dec. 6)
Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8.)
Karácsonyi lelki nap (dec.)
Szeretet hete
Adventi vásár
Vízkereszt (jan. 6.)
Árpád-házi Szent Margit ünnepe (jan. 18.)
Gyertyaszentelő Boldogasszony, Balázs-áldás (febr. 2., ill.3.)
Farsang (febr.)
Hamvazószerda, Nagyböjt
Hangos olvasási verseny
Húsvéti lelki nap
1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója (márc. 15.)
Teremtésvédelmi nap
Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.)
Föld napja
Anyák napja (május első hete)
Madarak és fák napja
Gyermeknap (május utolsó hete)
Katolikus Iskolák Napja(június)
Nemzeti Összefogás Napja (június)
Bérmálkozás (kétévente júniusban)
Ballagás (június)
Tanévzáró Te Deum (június)

Közös lelki nap
Feladata: A keresztény értékrend megismerése, mélyítése, ezzel segítve az egységes
nevelésben való együttműködést.
Közös zarándoklatok
Feladata: Ismerjük meg Magyarország híres kegyhelyeit, ezzel is segítve a keresztényi
nevelést, a nevelői példa felmutatását.
Plébániával közös programok
Feladata: A plébániával való élő kapcsolatok erősítése.
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A szülők részéről elvárjuk:
 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken,
 ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz,
 őszinte véleménynyilvánítást,
 együttműködő magatartást,
 nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,
 érdeklődő, segítő hozzáállást,
 szponzori segítségnyújtást.
A közösségi alakítás folyamatának feladatait a táblázat tartalmazza:
Tevékenység

Feladat

1.
Különféle
tanulói
közösségek Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz
megszervezése, nevelői irányítása
és tanórán kívüli tevékenységek) kapcsolódó
tanulói
közösségek
kialakítása,
ezek
életbentartása, tervszerű, tudatos nevelői
fejlesztése
2. A tanulók
figyelembevétele
fejlesztésében
3.
Az
kialakítása

életkori fejlettségének A
tanulóközösségek
irányításánál
a
a
tanulóközösségek nevelőnek alkalmazkodnia kell az életkorral
változó közösségi magatartáshoz, a tanulók
személyiségének alakulásához.

önkormányzás

4. Tanulói közösségek
megszervezése

képességének A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell
alakítani a közösségekben, hogy a nevelői
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt
tűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett
munkát értékelni tudják.
tevékenységének A tanulói közösséget irányító nevelő
legfontosabb
feladata
a
közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és
folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói
közösségek által történő közvetlen nevelés
csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a
közösség által szervezett tevékenységbe
bekapcsolódnak,
azokban
aktívan
tevékenykednek és ott a közösségi magatartás
szabályaihoz a viselkedési formákhoz
tapasztalatokat gyűjtenek.

5. A közösség egyéni
hagyományainak kialakítása

arculatának, A tanulói közösségekre jellemző, az
összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek
rendszeressé válásának kialakítása és ápolása.
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6. Egészségnevelési programunk
6.1.

Az egészségnevelés fogalma, célja

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948-as alkotmánya szerint „ az egészség nem a
betegség hiánya, hanem a testi, lelki és szociális jól-lét állapota”. Az egészség nem passzív
állapot, hanem folyamat. Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az
egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a
testi-lelki képességeket hangsúlyozza.
Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt:
az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai, munkahelyi és más
közösségekhez tartozik),
- ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud,
- ha individuális önállóságát megőrzi, és
- ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi
lehetőségei közt.
A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az
embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés átfogó
társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének képességeinek és jártasságának
erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába, hanem olyan tevékenységeket is, amelyek
a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására irányulnak azért, hogy
azoknak a köz és az egyén egészségére gyakorolt hatása kedvező legyen egészségük
javítására. A részvétel nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához. Az
egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket, az egészséget
meghatározó tényezők felügyeletére.
-

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő környezet
megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése,
és szemléletváltoztatás.
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs
formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az
egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a
környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében.
A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység.
Az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere!
A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi
hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az
életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását.
Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció.
Az iskola és az óvoda, a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti,
amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak
kialakítására és begyakorlására.
Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység,
amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bővítésére,
korszerűsítésére, a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének
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erősítésére, az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók
személyiségfejlesztése érdekében.

6.2.

Az iskolai egészségnevelés feladatai

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van
szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos
beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg.
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az
iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az
alábbiak:

-

6.3.

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
a tanulás és a tanulás technikái
az idővel való gazdálkodás szerepe
a rizikóvállalás és határai
a szenvedélybetegségek elkerülése
a tanulási környezet alakítása
a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége

Az egészségnevelés iskolai területei

6.3.1. Az egészségnevelést szolgáló legfontosabb területek
-

az egészséges személyiségfejlődés elősegítése,
az egészséges táplálkozás,
a mindennapi testmozgás megvalósul elsősorban a testnevelés tantárgy keretében,
valamint az ének-zene de a többi tantárgy oktatása során is,
a délutáni szabadidős és a sportkörök foglakozásokon,
a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése,
a sajátos nevelésűek és hátrányos helyzetűek integrációja,
az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére,
a szexuális nevelés – már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően is.
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Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
a) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára;
b) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- szakkörök (Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási, túra);
- minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;
- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az ötödik-nyolcadik évfolyamos
osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan;
c) 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.)
6.3.2. Elsősegélynyújtás
A gyógyítás művészete és tudománya állandóan fejlődik. Azoknál, akik sérülést szenvednek,
nagy hangsúlyt kap azok helyes orvosi ellátása.
Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap sérülése,
illetve egészségkárosodása miatt a mentők vagy orvos megérkezéséig.
Az elsősegélynyújtó feladatai:
1. A helyszín felmérése (tájékozódás)
- tájékozódni arról, hogy mi történt;
- felmérni, hogy milyen veszély fenyegeti a sérültet és a segélynyújtót egyaránt;
2. Biztosítani a helyszínt
- megóvni a sérültet a további veszélytől;
- további segítőket keresni a helyszínen;
- figyelembe venni az összes sérültet;
- több sérült esetén eldönteni a fontossági sorrendet.
3. Segítséget kérni
- a szükséges szakembereket értesíteni és segítségüket kérni.
Meg kell tanulni a különböző veszélyes helyzetekben alkalmazott azonnali, életmentő
beavatkozásokat, amiket csak oktatás útján lehet jól elsajátítani.
Az
elsősegély-nyújtási
alapismeretek
tevékenységformák szolgálják:
-

elsajátítását

elsősorban

Elsősegélynyújtó tanfolyam.
Tanítási órákon a tananyagba beépítve (pl. biológia, fizika).
Osztályfőnöki órák
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a

következő

6.3.3. Tanórai foglalkozások
- Szaktárgyi órák témafeldolgozása
A helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:

TANTÁRGY
biológia

kémia

fizika
testnevelés

-

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
magasból esés

- Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez, de nagyon
fontosak az osztályfőnöki órák
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek:
- teendők közlekedési baleset esetén,
- segítségnyújtás baleseteknél;
- a mentőszolgálat felépítése és működése;
- a mentők hívásának helyes módja;
- az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe
vétele
- félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.
6.3.4. Tanórán kívüli foglalkozások
Napközis foglalkozások
A napközi kiváló helye a játékoknak, játékos gyakorlatoknak is.
Délutáni szabadidős foglalkozások
Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos
programok, csoportfoglalkozások.
Egészségnap, sportnapok.
Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok.
Hétvégi iskolai programok
Sportrendezvények, kulturális programok.
- Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, túrák.
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7. A keresztény pedagóguskép (A Teremtő munkatársa az emberformálásban)
„A keresztény hit egy közösség ölén születik és növekszik. Az iskola azért tanít,
hogy neveljen, vagyis, hogy belülről alakítsa az embert. Ezért elkerülhetetlen, hogy
az iskola – burkoltan vagy kifejezetten valamely határozott világnézetre
hivatkozzék. Ez beletartozik minden választás belső történésébe. Az iskolának,
mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és
vallási dimenzióit. Erkölcsi szabadság csak abszolút értékekkel kapcsolatban
lehetséges: ezektől függ az ember életének értelme és értéke.” (A katolikus iskola
című dokumentum, Róma, 1977.)
Erkölcsi elvárások a tanároktól
A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden
más ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel,
önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké
váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük.
A nevelő pedagógusnak nyitottnak kell lennie minden értékre, amelyet beépíthet saját
életébe és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a kultúra
szépségeinek megtapasztalása, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához.
Ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a
pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is.
A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos elmélyült imaélet, amely
segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a reá bízottakat.
A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az „adás vágya” és az empátia
nélkül. Meg kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes
beszélgetésre, és melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben
kerülni kell. A személyre szabott nevelőmunkát csak a gyermek és családja minél jobb
megismerésével lehet lelkiismeretesen elvégezni. A pedagógus minden pillanatban értéket
közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, amely értéktelen. Mindezt úgy kell tennie, hogy
igazodjon a gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz.
A tanár élete összhangban álljon az általa és az iskola által képviselt katolikus
értékekkel. Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát
végezzen. Ígéreteit megtartsa a diákok és a kollegák felé is. Konfliktusait emberi módon
kezelje. Tudjon megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan
kvalifikált, hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A
pedagógus szavai és tettei mindig legyenek összhangban.
Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát,
nem dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást és
munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést egyházra és tanítására, hiszen ez a
diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben az
esetben biztosítható.
A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki élete szervezése szempontjából
elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés
előfeltétele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az
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egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha azok
a világ sokszínűségét tudják képviselni.
Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre
meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és
lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő
felkészültséggel, magas szakmai színvonalon dolgozhassanak.

A keresztény nevelő hitvallása
Értékrendünk nem idealista – a természetfölötti feltételezi a természetest. Mi is
igaznak tartjuk a bölcsességet: ép testben ép lélek.
Nevelni csak a közösség képes – már az ősegyházban egy „szív, egy lélek” jellemezte
az első keresztényeket. Isten közösségben találkozik az emberekkel, ugyanakkor fontos az
egyéni felelősség.
Tekintély és demokrácia – a nevelő a növendékeihez képest többletet hordoz.
Erkölcsi kérdésekben nem szavazhatunk, ugyanakkor az egyesek szavára figyelni kell.
Felelősség – a diákjaink ránk vannak bízva. Abban a tudatban cselekszünk, hogy
Isten előtt egyszer majd számot kell adnunk.
A pedagógusok oktató munkájának legfontosabb feladatai:
 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában
előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető
által meghatározott feladatok ellátásával töltse.
 Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött
munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a
nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat,
továbbá eseti helyettesítést lásson el.
 A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes
megtartása.
 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
 A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.
 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.
 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
 A tanítási órákra való lelkiismeretes felkészülés.
 A tanulók munkáinak, dolgozatainak javítása, rendszeres értékelése.
 A megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése.
 Osztályozó-, javító vizsgák lebonyolítása.
 Kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése.
 A tanulmányi versenyek lebonyolítása.
 Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok.
 Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken.
 Iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése.
 Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása.
 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
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Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása.
Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.
Részvétel a munkaközösségi értekezleteken.
Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken.
A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor.
Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése.
Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel.
Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés.
Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés.
Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása.
Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnököt – a munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg
minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
 Együttműködik az osztály diákönkormányzat tagjaival, segíti a tanulóközösség
kialakulását.
 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart a
tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel, osztály szülői munkaközösségével.
 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
 Az ellenőrző füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről. Az ellenőrző könyvben havonta ellenőrzi a kapott
érdemjegyek bejegyzését.
 Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat.
 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot
tart az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével.
 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére
 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.
 Órát látogat az osztályban.
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Az osztályfőnöki órák témái
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső
osztályfőnöki óráin
- A házirend szabályainak megbeszélése.
- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.
- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.
- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.
- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.
- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek
megbeszélése.
- A kerékpáros közlekedés szabályai.
b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák
- Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és
kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia;
a szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vételével.
- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén,
segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők
hívásának helyes módja.
- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati
elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő)
segítségének igénybe vétele.
- Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második
félév végén.
- Megemlékezés nemzeti és egyházi ünnepeinkről.
- Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak
emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
- Megemlékezés az iskola névadójáról.
Osztálykirándulás előkészítése

8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenysége
Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének,
ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
Munkánk során kiemelten kezeljük
- a sajátos nevelési igényű;
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
- a kiemelten tehetséges;
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését.
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8.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Célunk, hogy minél sokoldalúbb képességfejlesztés valósuljon meg az intézményben.
A képesség sokszínűségével többféle tehetség mutatkozhat meg, amelynek kiművelése
sikerélményhez juttatja a gyermekeket, fejleszti személyiségüket.

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

differenciált házi feladatok adása,

a tehetséggondozó foglalkozások csoportbontásban a tanulók képességeinek
megfelelően,

magasabb óraszámban történő nyelvoktatás biztosítása,

választható tárgyak tanulása (idegen nyelv)

továbbtanulás segítése, középiskolára előkészítő foglalkozások megszervezése

a iskolai sportkör, tanuszoda által nyújtott lehetőségek

a szakkörök;

az általános műveltséget fejlesztő érdeklődési körök tanfolyamok szervezése
 zeneoktatás (zongora, furulya)
 táncoktatás

versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.);

a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások);

az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata;

8.2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok

Az iskolában folyó nevelőmunka a pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eljárásait és
fejlesztési törekvéseit a nevelési program tartalmazza.
Céljuk, hogy minden tanulót önmagához mérten, képességeinek megfelelő képzéssel,
maximális teljesítményre vezessék.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása a motivációra épül, s a hatékony
tanítás a tanulás egyik lényegi eleme, hogy pozitív megerősítés hatja át. A hatékonyság és az
eredményesség kulcsa az egyénre szabott, jól szemléltetett ismeretnyújtás, a gyakorlatba
ágyazott, aktivitást fokozó feladat adás és teljesítménybuzdító értékelés, ellenőrzés.
Az érintett gyermekek tanulási képességének nagyfokú eltérése miatt hangsúlyos a
differenciált feladatátadás és foglakoztatás.
A fejlesztő program funkciója a célok megvalósulásának megsegítése a különleges
gondozási igény kielégítése.
A gyermekek tanulási kudarcai részben egyéni adottságaikból, részben az eltérő
szocializációból adódnak. A fejlesztés előtt fel kell tárni a kudarcok okait.
Feladataink:
 személyes kapcsolat a gyermeki személyiség megismerése érdekében
 családi háttér, a gyermek élettani fejlődésének megismerése (kapcsolatai, környezete,
betegségei stb.).
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Amennyiben indokoltnak látjuk, igénybe vesszük a pedagógiai szakszolgálat
szakembereinek vizsgálatát, véleményét.
Ezekben az esetekben a tanulók foglalkoztatása a vizsgálat eredményének megfelelően
egyéni fejlesztési terv alapján történik.
A felzárkóztatás a következő tevékenységek során történik:

egyéni foglalkozás,

felzárkóztató oktatás, korrepetálás,

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;

a napközi otthon;

a tanulószoba;

osztályfőnök segítő tevékenysége (motiváció, tanulói módszerek, helyes napirend, stb.).

szülők tájékoztatása:
 családlátogatások (meghívás esetén),
 konzultációk,
 ismeretterjesztő előadások szervezése,
 a továbbtanulás irányítása, szervezése.
Az órakeretben zajló tevékenységekről naplót kell vezetni, amely tartalmazza: a résztvevő
tanulók osztályát, nevét, valamint a tananyagot, a foglalkozás témáját.
Az egyéni fejlesztésre, haladásra, valamint a felmerülő problémákra vonatkozólag
megjegyzéseket is a naplóban kell megtennie a pedagógusnak.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése-oktatása iskolánkban a többi
tanulóval együtt, integráltan történik. Speciális fejlesztésük a szakvéleményben
megfogalmazottak alapján a törvényi előírásoknak megfelelő időkeretben szakember
bevonásával történik
-

-

-

-

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve alapján szervezzük meg.
A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv
alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek:
- gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása,
- az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi
tantervének,
- a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek,
- a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás,
- a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása,
- képességfejlesztő játékok, eszközök,
- számítógépek fejlesztő programokkal.
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8.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek
Iskolánk egyrészt a megelőzést, másrészt az állandó pedagógiai szemmel tartást tekinti
alapvetőnek. s az alábbi feladatokat látja el a nevelőtestület:
 Szoros kapcsolatot tart konzultál a helyi óvodával, melynek kapcsán tájékozódunk a
várható problémákról, feladatokról, azok hátteréről.
 A nevelési tanácsadó, a gyógypedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait igénybe vesszük.
 Napi munkakapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal.
 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulást szervezzünk:
 Felzárkóztató órákat, foglalkozásokat alakítunk ki.
 A tanulók „sikerélményhez juttatása” egyéni adottságaikra építve, az oktató-nevelő
munka bármely területén
 Nevelők, szülők és a tanulók személyes kapcsolatának alakítása, mélyítése;
 Szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.
 Fogadóórák, családlátogatások, nyílt tanítási napok megtartása.
8.4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
A gyermek- és ifjúságvédelem átfogja a pedagógiai nevelő és oktató munka egészét,
magába foglalja a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás rendszerét.
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a szülőkkel való kapcsolattartás egyik fő
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden
pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában.
Az iskolánkban gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére, koordinálására
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok
gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.
Feladatai közé tartozik:

a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,

családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,

a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,

együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, és segíti annak tevékenységét,

a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi,

tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.

vezeti az előírt és szükséges nyilvántartásokat
 A hátrányos és halmozottan hátrányos, ill. veszélyeztetett tanulók felmérése,
együttműködve az osztályfőnökökkel.
 Az iskolai statisztikához szükséges adatok összegyűjtésében és nyilvántartásában történő
közreműködés.
 Fogadóóra tartása a diákok, szülők számára. Év elején meghatározza és nyilvánosságra
hozza ezek időpontjait.
 Szervezi az iskola drog- és bűnözés megelőzési tevékenységét.
 Részt vesz az ifjúságvédelmi témában rendezett értekezleteken, továbbképzéséken,
tájékoztatást nyújt az érintetteknek.
 Együttműködve az osztályfőnökökkel, részt vesz családlátogatásokon, elsősorban a
hátrányos, ill. veszélyeztetett helyzetben levő tanulóknál.
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 Szükség esetén személyes elbeszélgetéssel tájékozódik a tanulók háttérproblémáiról, ezek
ismeretében megteszi vagy javasolja az iskolavezetésnek a szükséges intézkedéseket.
 Munkáját éves munkaterv alapján végzi, melyet a tanév elején készít el. A tanévzáró
nevelőtestületi értekezletekre – az igazgató által meghatározott szempontok alapján –
beszámolót, értékelést, adott esetben elemzést készít a nevelőtestület számára a
munkaterv végrehajtásáról.
 Nyilvántartja a sajátos nevelést igénylő tanulók szakértői véleményét, gondoskodik az
osztályfőnök, szaktanárok tájékoztatásáról, figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését az
igazgatóhelyettessel együttműködve.
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:
A gyermek fejlődését veszélyeztető okok:
 megelőzésére,
 feltárására,
 megszüntetésére.
A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek gondjait
az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni,
megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.
Alapvető feladataink a gyermek- és ifjúságvédelem területén:

fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók bármely irányú és fokú hátrányát,
veszélyeztetettségét,

meg kell keresni a problémák okait,

segítséget kell nyújtani a meglévő és kialakulófélben lévő bajok megoldásához,

jelezni kell a felmerült gondokat a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek.
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:

nevelési tanácsadóval,

gyermekjóléti szolgálattal,

a gyámhatósággal,

családsegítő szolgálattal,

polgármesteri hivatallal,

gyermekorvossal,

továbbá estlegesen a gyermekvédelemben résztvevő más társadalmi
szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.
Iskolánkban a gyermekvédelem céljainak megvalósítását az alábbi tevékenységek,
szolgálják:

a felzárkóztató foglalkozások,

a tehetséggondozó foglalkozások,

az indulási hátrányok csökkentése,

a differenciált oktatás és képességfejlesztés,

a pályaválasztás segítése,

a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),

egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,

a családi életre történő nevelés,

a napközis foglalkozások,

az iskolai étkezési lehetőségek,

az egészségügyi szűrővizsgálatok,
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a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok),

a szülőkkel való együttműködés,

tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról
8.5. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők
gátolnak adottságaihoz mért fejlődésükben.
A károsító tényezők eredhetnek:
 családi környezetből – rossz anyagi viszonyok, lakáskörülmények;
 kulturális helyzetből – alacsony iskolázottság, kultúra megbecsülésének hiánya, a
művelődés lebecsülése stb.;
 családi hagyományok a nevelésben;
 család életvitele:
 családtagok magatartása,
 helytelen nevelési módszerek,
 a gyerek nem megfelelő helye a családban,
 a szülők kifogásolható erkölcsi magatartása,
 közömbösség,
 rendezetlen életmód,
 esetlegesen a csonka családból adódó hátrányok,
 családi házon kívüli környezet:
 az utca, lakókörzet negatív hatása,
 kapcsolat kifogásolható erkölcsű gyermekcsoporttal, felnőttel,
 iskolai környezet:
 a tanuló nem megfelelő helyzete a közösségben,
 baráti kapcsolatok esetleges negatív hatásai.
A munkát az év során folyamatosan a nevelőtestület tagjainak aktív közreműködésével a
gyermekvédelmi felelős végzi, aki a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekekről
naprakész, a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetett nyilvántartást vezet.
E tevékenység színterei és formái

mentálhigiénés programok;

drog-és bűnmegelőzési programok;

pályaorientációs tevékenység;

a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai;

felvilágosító munka szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,
családlátogatásokon, egyéni elbeszélgetéseken;

a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése;

a családlátogatások;

fogadóórák biztosítása a gyermekvédelmi felelős részéről;

az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége;

a tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatások kezdeményezése;

az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatások kezdeményezése;

pályázati lehetőségek figyelése, részvétel a pályázatokon;
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szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak
érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben
részesüljenek;
 Napköziotthoni foglalkozások és diákétkeztetés lehetőségeinek biztosítása.

9.Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel
A tanulók tanulóközösségek érdekeik képviseletére Diákönkormányzat működik.
A diákönkormányzat a nevelőtestület egyetértésével dönt
 saját működéséről,
 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 iskolaújság, iskolarádió szerkesztéséről,
 szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
A szabályzatot a tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestület hagyja jóvá, az éves munkaterv
elfogadásával.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és
a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol:
 az iskolai SZMSZ elfogadásakor, módosításakor, jogszabályban meghatározott
ügyekben,
 a Házirend elfogadásakor, módosításakor.

10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel

10.1.A szülők, tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, kapcsolattartás
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan, a pedagógiai programban megfogalmazott elveknek, módszereknek,
eszközöknek megfelelően, (szóban, illetve írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi
ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,
- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.
5. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
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Szülői értekezlet.
Feladata:
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
- a szülők tájékoztatása
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
 a helyi tanterv követelményeiről,
 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről,
problémáiról,
- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola
igazgatósága felé.
Nyílt tanítási nap.
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka
mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon
közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.
Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.
Fogadóóra
Feladata a szülők és pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni tanulás, szabadidő,
helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
A szülői értekezletek, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként
határozza meg.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével.

Erkölcsi ajánlások a szülőknek
Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A
szülők joga és kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. Az
iskola igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha szülők is közösséget alkotnak,
hiszen „a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik” (Kat. Isk. 53.). Így a
gyermekek egy egyházi közösségből kerülnek be az iskola közösségébe, és az iskola
elvégzése után oda kerülnek vissza. Ez hatalmas garancia arra, hogy a gyerekeket az iskola
után nem sodorja el az élet sokszínű áramlata. Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy
elfogadják az iskola egyházi jellegét, ne neveljenek, tegyenek az iskola ellen, hanem
erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogassák. Iskolával kapcsolatos problémáikat az
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érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel
együtt megkeresse azok mindenki számára megnyugtató megoldását.
Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési
alapelveit. Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái
az osztály- és fogadóórás szülői értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, és
természetesen a személyes beszélgetés.
10.2. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartás az iskola partnereivel, külső
szervekkel
A kapcsolatot az intézményvezető, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, szaktanárok tartják
10.2.1. Iskolaorvos
Vizsgálatok:
- évente 1., 3., 5., 7. osztályosoknál
A vizsgálatok kiterjednek a tanulók: testméretre, látására, hallására, vérnyomásra, a gerincre,
bokasüllyedésre, szívműködésre, nyirokcsomókra, külső serdülőkori jelekre, légzésre
Szükség esetén szakrendelésre utal.
Ellátja a krónikus betegeket, elvégzi a testnevelési besorolást ( gyógy- vagy könnyített
testnevelést írhat elő)
- évente az iskola sajátos nevelési igényű tanulóit.
- a 8. osztályos tanulókat
-

Korosztályonkénti vizsgálatok:
 iskolakezdés előtt minden kiszűrt 1. osztályos tanulót szemészetre küld;
 minden korosztály számára látásélesség és színlátás vizsgálata;
 minden korosztály számára hallásvizsgálat;
 vérnyomásmérés, minden vizsgált osztályban;
 nemi szervek vizsgálata 6 évesen;
 minden korosztály számára golyvaszűrés ;
 krónikus betegek szakrendelésre utalása.

-

Oltások
 11 éveseknek szeptemberben DITE ( diftéria, tetanusz)
 11 éveseknek októberben MMR ( Mumpsz – Morbili – Rubeola)
 14 éveseknek szeptember egy Hepatitis B ( fertőző májgyulladás), Áprilisban
egy Hepatitis B újraoltás

10.2.2. A védőnő feladatai
-

Testméret, általános erőnlét vizsgálata.
Tisztasági vizsgálat szeptemberben, januárban, áprilisban.
Ha tetvesség van kéthetente, havonta, vagy szükség szerint.
A tanulók tájékoztatása a védőoltások jelentőségéről és esetleges reakciójáról.
Fogápolásról előadás 1-2. osztályban.
Sportolással az egészségért - egészségnevelő óra 3. osztályosoknak.
Szívbarát táplálkozási program 5. osztályosoknak.
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-

Felvilágosító óra serdülőkori változásokról, nemi úton terjedő betegségekről 8. és
sajátos nevelési felső tagozatos tanulóknak.
Minden osztályban személyi higiénia.
Ha az osztályfőnök igényli, külön előadás tartása.

10.2.3. Fogorvos
Évi szűrés.
10.2.4. Gyermekjóléti Szolgálat
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókat számon tartja, vizsgálja és szükség szerint
intézkedik
10.2.5. Szülői munkaközösség, szülők, család
A szülőkkel történő egészségneveléssel kapcsolatos párbeszéd nagyon fontos, mert
közvetetten segíti nevelőmunkánkat.
10.2..6. Magyar Vöröskereszt és ÁNTSZ
Tantestületünk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt Füzesabonyi, és az ÁNTSZ
egészségfejlesztési csoportjával.
Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani,
melyekre számítunk is:
- Az életmód és betegségek összefüggései
- Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis”
kiegészítése, megoldási javaslatok.
- A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás,
életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában.
- Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben
- Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók,
segítségül hívhatók az iskolai egészségfejlesztésben.
11.Tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata
11.1.A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra
 javítóvizsgára,
 pótló vizsgára,
 különbözeti
vonatkozik.
A vizsgák szervezése és lebonyolítása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján
történik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
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engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát
meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít;
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít
 pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik,
távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást
befejezné.
 Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként
írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Iskolánk bármely
évfolyamába belépő tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás
tanévéig tanult tantárgyak éves óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk
helyi tantervében szereplő összeg, a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A
különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg
kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira, a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
Különbözetis és javítóvizsga előtt felkészítő foglalkozásokat szervezünk a tanulók számára.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

11.2.Az értékelés rendje
Írásbeli és szóbeli feladatok értékelése a helyi tantervben meghatározottak alapján történik.
12. Tanulói jogviszony: felvétel, átvétel
A tanuló – beleértve a magántanulót is, - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A
tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. 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.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Iskolánk a kötelező
körzetből minden tanulót felvesz.
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a fenntartó által meghatározott
időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.
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Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a
hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni a 20/2012. (VII. 31) EMMI
rendelet 22 §. (4) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
- személyazonosításra alkalmas dokumentumot
- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi,
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell
részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.
Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai
munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató
dönt.
Megszűnik a tanulói jogviszony
a) Ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,
b) Az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány
kiállításának napján.
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1.1. Óraterv a NAT alapján 1-8 osztályig 2013/2014. tanévtől
A szabadon tervezhető órakeret terhére megnövelt óraszámmal
Alsó tagozat
Tantárgy/Évfolyam
1.
2.
3.
Magyar
nyelv
és
irodalom
Történelem
és
állampolgári ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
Hit- és Erkölcstan
(hittan)
Környezetism
/Természetismeret.
Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Földünk
és
környezetünk
Ének-zene
Hon és népismeret
Rajz - Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlati
ismeretek
Testnevelés és sport
Informatika
Osztályfőnöki
Szabadon
tervezett
órakeret
Rendelkezésre
álló
órakeret a hittan órák
számával megnövelve

7+1

7+1

6+1

Felső tagozat
5.

4.
6+1

6.

7.

8.

4+1

4+1

3+1

4

2

2

2

2

3
3+1
1

3
3+1
1

2
2
1+1
1

1
1+1
2
2

4+1
1

4+1
1

4
1

2
4
1

3
4
1

3
3+1
1

1

1

1+1

1+1

2

2+1

2

2

2

2

1
1
1
1

1

1

1

2
1

2
1

2
1

2
1

1
1

1
1

1

5

5

5
1

5
1
3

5
1
1
2

5
1
1
3

5
1
1
3

5
1+1
1
3

2

2

3

25+1 hittan

25+1 hittan

25+1 hittan

27+1 hittan

28+1 hittan

28+1 hittan

31+1 hittan

31+1 hittan
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A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk:
Évfolyam
1-4.
5-8.

Tantárgy
Ének-zene
Magyar nyelv és irodalom
Biológia-egészségtan
Fizika
Kémia
Ének-zene
Technika és életvitel

7-8.

Változat
A változat
B változat
A változat
B változat
B változat
A változat
A változat

A szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük
meg az alábbi óraszámokkal.

Tantárgy/Évfolyam

1.

Magyar nyelv és 1
irodalom
Történelem
és
állampolgári
ismeretek
Idegen nyelv
Matematika
1
Erkölcstan
Környezetism
/Természetismeret.
Fizika
Biológia
és
egészségtan
Kémia
Földünk
és
környezetünk
Ének-zene
Hon és népismeret
Rajz
Vizuális
kultúra
Életvitel
és
gyakorlati ismeretek
Testnevelés és sport
Informatika
Osztályfőnöki
Szabadon tervezett 2
órakeret

Alsó tagozat
2.
3.
1

1

4.

5.

Felső tagozat
6.
7.
8.

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

2

1

1

1

3

3

2
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1
3

3

3

1.2.A kerettantervben meghatározottakon felüli kötelező és nem kötelező foglakozások
1.2.1. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget
megalapozó iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok ellátását biztosítja
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása integráltan történik eltérő tanterv szerint a
2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47. § alapján.
A szakértői bizottság véleményét figyelembe véve a tanulók fejlesztését egyéni fejlesztési terv
alapján, a törvényi előírásnak megfelelően végezzük.
A NAT-ban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igényű
tanulókra is érvényesek. Iskolánk a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola által kiadott
általános iskolára vonatkozó tantervet adaptálta.
Az SNI tanulók nevelése-oktatása során figyelembe vesszük:
- a NAT és az irányelvek rájuk vonatkozó előírásait,
- a szülők elvárásait,
- az általunk nevelt tanulók sajátosságait,
- a nevelés és oktatás helyi célkitűzésit és lehetőségeit

Irányelvek:
- A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki
sajátosságok összhangba kerüljenek.
- A fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg.
- Segítse a minél teljesebb önállóság elérését, a társadalomba való mind teljesebb
beilleszkedésüket.
- Az iskola fejlesztési követelményei igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez.
- A rehabilitációs célú fejlesztések beépülnek az intézmény pedagógiai programjába.
- Fontos szempont: a tanulókat a nevelés-oktatás fejlesztése ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében:
- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy
egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit fenntartjuk.
Az irányelvek vonatkoznak a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű
tanulókkal együtt (integráltan) történő nevelésére, oktatására.
A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása
A sajátos nevelési igény kifejezi:
a./ a tanuló életkori sajátosságainak, fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű
módosulását,
b./ az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét,
lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.
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A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai, feladatai
a./ A fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.
b./ A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
A sajátos nevelési igényű tanulók ellenőrzésének, mérésének, értékelésének egységes
alapelvei
Tanulóink ellenőrzése, értékelése egységes elvek alapján történik.
- Az intézmény pedagógiai programjára épül.
- Folyamatos és motiváló hatású, a tanuló állapotának megfelelően differenciált.
- Egyénre szabott, konkrét és az egész személyiséget figyeli.
- A személyiség alakulására, az attitűd fejlődésére is irányul.
- Fejlesztőközpontú, alapja a gyermek önmagához mért fejlődése.
- Pontosan feltárja a pozitívumokat és a hiányosságokat a tanulási képességek területén.
- Megoldási javaslatokat ad a fejlesztésre, korrigálásra.
- Kialakítja a helyes önértékelést, reális önismeretet.
- A szóbeli és írásbeli értékelés, ellenőrzés komplex egységet alkot, esetenként más
tevékenységi formákat preferál.
- A tanulás-tanítás egész folyamatát végigkíséri a diagnosztizálás és ennek dokumentálása.
A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, a
szülő kérését figyelembe véve az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból,
részkövetelményekből az értékelés és minősítés alól.
A sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztése:
- A beszédfogyatékos tanulók logopédiai fejlesztése heti 1 alkalommal a szakvéleményben
foglaltaknak megfelelően.
- A hallásfogyatékos tanulók szurdopedagógiai fejlesztése a szakvéleményben meghatározott
óraszámban.
Visszahelyezett tanulók figyelemmel kísérése - a visszahelyezés időpontjától – két tanéven
keresztül történik, a szakértői bizottság javaslata alapján. Biztosítjuk számukra a tantárgyi
korrepetálásokon való részvételt kiscsoportos foglakozás keretében A szülőket a nevelők
havonta tájékoztatják a tanulók fejlődéséről.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás:
Iskolánkban valamennyi évfolyamon osztályonként biztosítunk magyar nyelv és irodalom,
matematika tantárgyakból váltásban tehetséggondozó és felzárkóztató foglakozásokat.
1.2.2. Hittan oktatása
A keresztény hit, szellemiség, a katolikus nevelés, hitoktatás értékrendje és iskolai gyakorlata.
- A tanév közös ünnepélyes szentmisével kezdődik, illetve fejeződik be.
- A tanítás megkezdésekor és befejezésekor közös ima, vagy szentírási részlet felolvasása
az osztályokban.
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Minden osztálynak heti két órarendszerinti hittanórája van.
Minden héten egy osztálymise tanítási időben.
Karácsony és Húsvét előtt lelki napot tart az iskola.
Felkínáljuk a tanulóknak a keresztségi előkészítést, lehetőséget biztosítunk az
elsőáldozás és bérmálkozásra történő felkészülésre, az órarendbe illesztett hittanórák
keretében valamint a plébániai foglalkozások keretében.
- Alkalmanként a szülői értekezleten az egyházközség plébánosa szól a szülőkhöz a
vallásos neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről.
-

2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei

2.1.A tankönyvek kiválasztásának elvei:
A tankönyvek és taneszközök kiválasztásáról a szakmai munkaközösségek, szaktanárok közösen
döntenek. Ezzel garantált több éves használatuk, a sorozatok egymásra épülése.
A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének!
Funkciók:










Motiváció
Ismeretátadás
Rendszerezés
Koordináció
Differenciálás
Tanulásirányítás
Tanulási stratégiák tanítása
Az önértékelés elősegítése
Értékekre nevelés

A minőség összetevői:











Illusztráltság
Érdekesség
Problémák bemutatása
Gondolkodást ösztönző egyéb megoldások
Érthetőség
Életszerűség
Tudományos pontosság
Strukturáltság
A többi tankönyvvel való összehangoltság
Szintezett tananyag

 A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök
 Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló kérdések és
feladatok
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 Érzelmi hatást keltő eszközök
Több tanéven keresztül használhatóak legyenek.
A 2013/2014. tanévtől szükséges kiterjeszteni, általánossá tenni a tartós tankönyvek
használatát.
Megfelelő gyakorlási lehetőséget nyújtson.
Nyelvezete feleljen meg az életkori sajátosságoknak.
A tananyag szerkezete jól tagolt, logikusan felépített legyen, tartalmazzon könnyebb és
nehezebb feladatokat is.
A tanuló /és a szülő/ számára áttekinthető legyen, segítse az otthoni tanulást
A taneszközök ára feleljen meg a várható élettartamával, a takarékossági szempontok
hatékonyan érvényesüljenek.

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak, amelyek a hivatalos
tankönyvjegyzékben találhatók.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (szülői értekezleteken)
tájékoztatjuk. A tankönyveken kívül az egyéb taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a
szülők kötelessége. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb
eszközökre is szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel
és gyakorlat.
3.. A Nemzeti alaptantervben meghatározott feladatok helyi megvalósítása
A NAT módosításával tovább erősödik a kompetencia alapú oktatás a közoktatásban.
További támogatást kap az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák
elsajátítása az iskolai kerettantervekben.
Nagyobb hangsúlyt kapnak a mindennapi élethelyzethez szükséges készségeket, képességeket
támogató tanulási folyamatok.
A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a
műveltségterületeket a fejlesztési feladatokkal.
A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiségnevelésének
eredményessége szempontjából lényeges, hogy legyenek olyan kiemelt fejlesztési feladatok,
amelyek az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják és ezáltal elősegítik a tantárgyközi
kapcsolatok erősítését.

3.1.. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
A tartalomcsökkentésre vonatkozó célkitűzéseknek megfelelően az általános iskola 1. és
2. évfolyamaiban az új tananyag feldolgozása és a megelőző ismeretek ismétlése, gyakorlása a
45 perces tanórai időtartam 2/3 részében, tehát 30 perc alatt megvalósulhat, a fennmaradó időt
pedig játékos módon lehet felhasználni. Az alsó tagozaton tanító pedagógusok az adott
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tanulócsoport aznapi teljesítőképessége figyelembevételével, módszertanilag differenciáltan
szervezi meg a tanórai foglalkozásokat.
Teret kell adni a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, kreativitást ösztönző feladatokkal,
élményszerű tanulással, szereplési lehetőségek biztosításával, versenyeztetéssel, a gyermek
sokoldalú megismerésével érhető el egyéni képességek kibontakoztatása.
A játék a kisgyereknél a mindennapos tevékenységek közé tartozik, a tanulás természet adta
módja.
-

-

-

-

A játék segíti a motorikus képességek alakítását, megoldások nyújt az egyre több gondot
okozó hiperaktív, sajátos nevelési igényű, illetve nehezen motiválható gyermekek
neveléséhez is.
Művészeti, természetismereti „sarkokat” rendezünk be, ismertetjük az itt található
eszközökkel való helyes bánásmódot. A tárgyaknak, eszközöknek állandó helyük van, ez
segíti a gyermek biztonságos eligazodását, figyelemre, rendre nevel.
Heterogén csoportok létrehozása, a csoportmunka szabályinak ismertetése, kooperatív
módszer alkalmazása.
Az órai munkák során is elsődleges a játékosság. A fantáziajáték motiváló hatása révén a
kreativitás segítségével a valóság és a matematika kapcsolatának felfedezéséhez is elvezeti a
tanulókat.
A nyitott, alkotó módon játszó gyermek alapvető készségeket sajátít el.
Számos készség és képesség kialakítására és elmélyítésére alkalmas a játékos forma:
- kommunikáció és beszéd
- problémamegoldó gondolkodás
- értő olvasás
- motorikus képességek

3.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT
elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.
Tanulásszervezési formák:
A munkaformákat mindig az oktatás tartalma, a didaktikai nevelési igények és a tanulók
sajátosságai határozzák meg.
- Frontális: új fogalmak, új anyagrészek bevezetésénél a tanulók előzetes ismereteire (1-2. o.)
építve.
- Kooperatív: csoportok kialakításánál fő szempont az eredményesség
- Előnyei a kompetenciafejlesztés és személyiségformálás. a közös értékrend
kialakítása,
együttgondolkodás
a
közös
munka
sikere
(élmény,
alkalmazkodóképesség, egymás elfogadása,kommunikáció fejlődése)
- Differenciált egyéni képességek szerint
- Egyénre szabott munka: tartalmi differenciálás: képesség és tudásbeli különbségnél,
érdeklődési terület szerinti differenciálás, tanulási követelmény szerinti differenciálás
- Páros munka
- állandó párral (padtárs, barát)
- sajátos (tudatosan kialakított)
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- kölcsönös segítségnyújtáson, szimpátián alapszik, egyenrangúak a társak.
- A tananyag gyakorlására ad lehetőséget. Fejleszti a toleranciát, figyelmet,
alkalmazkodást.
A játék a tanulás természet adta módja a mindennapos tevékenységek közé tartozik még 3-4.
évfolyamban is.
Motivációként szerepelhet
- új ismeret feldolgozása
- ismeretek gyakorlásánál óraközbeni lazítás, pihenés
- számonkérésnél is alkalmazható
Drámajáték:
- Fejleszti: kommunikáció, személyiség, kreativitás, emlékezet, fantázia, motorikus
képességek
Anyanyelvi játékok
- Fejleszti: szókincs, helyesírás, fogalmazás, kommunikáció, vizuális figyelem,
emlékezet.
Hangos olvasást fejlesztő játékok pld.: láncolvasás, visszhang, piramis, olvasóváltó.
Szövegértő olvasás pld: rajz, puzzle, kiegészítések.
3.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz,
a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és
kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek
elsajátítása mellett6 legalább ugyanilyen fontos, egy jól működő gondolkodásmód, egy tanulási
stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozitív emberi tulajdonság formálása.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos
feladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a
megismert fogalmakat rendszerezni.
A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problémák megoldásában.
Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és megtanult fogalmakat és
eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják építeni.
3.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata –
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra.
Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont
konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják
értelmezni a világot.
Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a
változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. Fontos, hogy a
rendszerező képességet és hajlamot fejlesszük.
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A felső tagozat utolsó két évfolyamában mind inkább szükséges, hogy tudjanak
szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként
többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni.
Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség
felhasználásának, fejlesztésének.

4. A mindennapos testnevelés
Törvényi előírásoknak megfelelően a 2012/13-as tanévtől az 1. és 5. évfolyamon felmenő
rendszerben bevezetésre került a mindennapos testnevelés tanórai keretben.
Célja:
-

gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel,
a fizikai képességek erősítése
mozgáskultúrájuk fejlesztése
a tanulással együtt járó szellemi túlterhelés csökkentése,
feszültségoldás
pozitív személyiségjegyek alakítása
tanulás, játék, sportolás élményének nyújtása

4.1. A mindennapos iskolai testedzési program sajátos egészségügyi és pedagógiai
szempontjai
-

minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban;
minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a
keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése;
minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna
a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása,
külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire;
minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még
az eltérő adottságú tanulóknak is;
a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgásprogramban;
a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan
sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében);
a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz.

4.2.A mindennapos testnevelés megvalósítása
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja a köznevelési törvény 27.§
(11) bekezdésben meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon:
Heti 5 testnevelés órából két órában úszásoktatás történik a 2012/2013. tanévtől 1. és 5.
évfolyamon felmenő rendszerben.
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A 2018/2019. tanévtől 7. és 8. évfolyamon a heti 5 testnevelés órából 1 órában úszásoktatás és 1
órában választási lehetőséggel labdarúgás és kézilabda oktatás történik.
A tanórák keretein belül a következő lehetőségek vannak:
Irás óra:
 csukló, ujjak mozgatása, karkörzések
 fej, nyak mozgatása, körzések
 helyes testtartás gyakoroltatása - törzsgyakorlatok
 helyes légzés megtanulása, gyakorlása
Ének óra:
 ritmus-mozgás összehangolása
 ritmizálás, járás, lépegetés, egyenletes lüktetés gyakorlása
 dalok tanulása cselekvéssorok mutatása, eljátszása
 egyszerű tánclépések tanulása
 dalok játékainak megtanulása, eljátszása
Matematika:
 irányok, nagyságok tanulása, begyakorlása
kargyakorlatokkal, helycserével, guggolással

elmutogatása,

játszással,

futással,

Olvasás:
 Szerepjátékok, tulajdonságok, cselekvéssorok elmutogatása, játéka
 szómagyarázatok értelmezése testbeszéddel, kar – kéz mozgatása, járások többféle
módon
 mese eljátszása csak mozgással
 kiszámolók, mondókák – körjátékokhoz, fogókhoz
 légző gyakorlatok – helyes beszédlégzés kialakítása, gyakorlása
Legalább egy óraközi szünetben valamint a napközis foglalkozások között legalább napi
45 percben biztosítani kell a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó egészségfejlesztő
testmozgást.

5. Választható tantárgyak foglakozások, pedagógus választás szabályai

5.1.Választható tantárgyak foglakozások:

Választható foglakozások 1-8. évfolyam számára délutáni napközis, tanulószobai
foglakozások. A tanórára való felkészülés, a pihenés, a játék, a szabadidő hasznos eltöltésének
színtere.
Táncoktatás:
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A T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola tart heti 3 alkalommal foglakozásokat tanulóink
számára.
Zeneoktatás:
Iskolánk szihalmi zeneiskola telephelyeként működik, ahol szolfézst, zongorán és fúvós
hangszereken tanulhatnak diákjaink.
Szakköri foglakozások:
- alsó tagozaton: meseszakkör, idegen nyelvi szakkör,
- a felsős évfolyamok hon- és népismeret, természettudományos, idegen nyelvi (angol,
német) szakkörök, bibliakör.
Megszervezése igény szerint, jelentkezés alapján.
Énekkar:
Jelentkezés alapján 1-8. évfolyamig.
5.2.A pedagógusválasztás szabályai
A zeneiskola és táncoktatás tekintetében a szervező iskola határozza meg a foglakozásokat
tartó pedagógusokat.
Az intézmény által szervezett választható tantárgyak és foglakozások tekintetében a szakmai
munkaközösségek és az igazgató helyettes vélemények kikérésével a szakos ellátottságot
figyelembe véve az intézményvezető dönt.

6. Projektoktatás
A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, melynek középpontjában valamilyen
összetett, a mindennapi élethez kötődő téma/probléma áll. A feladat a probléma megoldása, s
azoknak az összefüggéseknek a feltárása, melyek az adott témához organikusan kapcsolódnak.
A projekt megvalósítása során a tanulóknak lehetőségük van saját meglevő képességeik
kipróbálására és újak kialakítására. A projektmódszer legfőbb értéke tehát maga a folyamat, a
munka konkrét eredményei és végtermékei mellett.
Legfőbb jellemzői:
 Az iskola hagyományos időkereteit felbontja.
 Túlléphet az iskolai élet hagyományos helyszínein.
 Sokszínű tevékenykedtetés jellemzi, az eltérő képességű tanulók mindegyikének ad a
képességeinek megfelelő feladatot, így motiváltabbá válnak a tanulók.
 Az ismeretanyag megismerési módozatai eltérnek a hagyományostól, a passzív tanulói
megközelítés háttérbe szorul.
 Főként a kooperatív technikákra épít, ezáltal kiválóan alkalmas a szociális kompetenciák
fejlesztésére is ( együttműködés, felelősségvállalás, szolidaritás, stb.
 Az újszerű tanulásszervezési mód megkövetelte, hogy ne csak a tervezés és megvalósítás
folyamatát gondoljuk végig, hanem foglalkozzunk a projektmunka értékelésének módjaival
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A projekt szakaszai:
 Témaválasztás
 Tervkészítés
 Szervezés
 Adatgyűjtés
 A téma feldolgozása
 Produktum összeállítása
 Értékelés, továbbfejlesztés
 Produktum bemutatása
 Projekt lezárása: csoportok értékelése, egyének-párok értékelése (nem minden esetben)
 Projektfolyamat értékelése / külső értékelési szempontok

7. Esélyegyenlőség
Esélyegyenlőségen azt értjük, hogy bárki elérhessen bármilyen társadalmi célt, ha annak
érdekében kellő erőfeszítéseket tesz. A társadalmon belüli esélyegyenlőség kérdése az
oktatáspolitika kulcsproblémájává vált. Az emberek igazságérzete igényli az esélyegyenlőséget, és
azt diktálja, hogy meg is kell teremteni.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében iskolánkban nagy gondot fordítunk.
Az intézményen belül nem folytatunk szegregáló gyakorlatot.
A továbbtanulók tekintetében a szakközépiskolában és szakiskolában tanulók aránya
magasabb, kevesebben mennek gimnáziumba.
Az oktatás feltételei a szakember ellátottság szempontjából adottak az intézményben.
7.1. Szükséges esélyegyenlőségi beavatkozások:
- Az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős részéről folyamatos figyelemmel kísérés,
szükség esetén jelzések megtétele a szülő és az illetékes hatóság felé.
- Szorgalmazni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók napközi otthonban
történő elhelyezését.
- Minden évben 7. és 8. osztályos tanulók és szüleik részére pályaválasztási szülőértekezletet
szervezünk. A környék középiskolái tájékoztatást adnak, ezzel is segítve a tanulók
pályaválasztását.
- 8-os diákjaink pályaválasztási kiállításokon vesznek részt, középiskolai nyílt napokra
látogatnak.
- Magyar nyelv és irodalomból valamint matematika tantárgyból felvételi előkészítővel
segítjük tanulóinkat, hogy a középiskolai felvételi vizsgákon eredményesen szerepeljenek.
- Részt veszünk az „ÚTRAVALÓ” programban, és a jövőben is folytatni szeretnénk.
- Továbbtanuló gyermekeink számára szorgalmazzuk az „Arany János Tehetséggondozó
Program”-ban való részvételt.
- Szabadidő tevékenység szervezése:
Zene-, táncoktatás,
klubdélutánok,
sportversenyek,
színház, múzeumlátogatások,
kirándulások, túrák,
szakkörök
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-A tanulmányaikban lemaradt tanulók számára felzárkóztató foglakozások biztosítása.
- Tehetséggondozás keretében kiegészítő ismeretek nyújtása, versenyekre való felkészítés
történik.
- Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, szükséges intézkedések megtétele.
- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez gyógypedagógus, logopédus alkalmazása,
illetve a fejlesztést végző nevelők szakirányú módszertani továbbképzése.
7.2 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
Az Nkt. 4. § 37. pontjában foglalt rendelkezés szerint. lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló:
az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti
vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és
esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé”
A romló tanulmányi eredmények okai lehetnek:
- alacsony tanulmányi eredményből adódó ok,
- bukás, évismétlés,
- a magatartásban tetten érhető okok,
- a szorgalom minősítésében megmutatkozó probléma (motiváció)
- hiányzás, • szociális helyzetre visszavezethető ok, környezeti háttér stb
Az egyes beavatkozások az alábbi célokat szolgálhatják:
- Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás
- Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás
- Tanulói igazolatlan hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás
- Tanulói igazolt hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás
- A tanuló szociális helyzetből eredő hátrányának kompenzálását célzó beavatkozás
- A tanuló testi, lelki, mentális fejlesztésére, illetve szenvedélybetegség kialakulásának és
bántalmazásnak a megelőzésére irányuló beavatkozás
- Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás
- Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások
- A tanulási és magatartási nehézségeket kezelő beavatkozás
- Közösségfejlesztő, közösségépítő beavatkozás
1. Tanulói előrehaladást támogató tevékenységek
- Egyéni készség- és képességfejlesztés
- A hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő programok (Tehetséggondozó,
felzárkóztató órák)
- Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek
- Tanulásmódszertani támogatás
- Bevont szervezetek szakemberével támogatás nyújtása a veszélyeztetett tanuló részére
(Gyermekjóléti Szolgálat, Szakszolgálat)
- Napközi és tanuló szobában való részvétel szorgalmazása
- Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, stb.)
- Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám)
- Mentálhigiénés tevékenységek, foglalkozások biztosítása védőnő, iskolaorvos
közreműködésével, klubfoglalkozások
- Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel
- Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás (pl. különböző munkahelyek
megismerése, pályaválasztási tanácsadás)
- Esetkonferencia szervezése (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolaorvos,
védőnő stb. részvételével) a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében
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- Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség
jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó,
szakszolgálat stb.) felé irányítás
- Mentorálás, patronálás biztosítása (osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős)
- Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás biztosítása, tanulópárok kialakítása a
tanítási órákon, napköziben és tanulószobán.
- Szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek,
foglalkozások biztosítása (osztályfőnöki óra keretében, klubfoglalkozásokon).
Minden évben csatlakozunk a Drogmentes Magyarországért maratoni futáshoz.
- Konfliktuskezelési módszerek megismertetése
- Bűnmegelőzési előadás szervezése (iskolarendőr)
- Egészségügyi előadások szervezése
- Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése
- Szociális támogatás, segítség biztosítása, intézése

8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, formái

8.1.Tantárgyi értékelés:
Az első osztályban félévkor és évvégén, valamint második osztályban félévkor a tanuló
teljesítményét szöveges értékelő lap segítségével értékeljük. További szöveges étékelések
írásban legalább negyedévente szükségesek.
Az adott tanévben félévkor és évvégén a tájékoztató füzetbe, az ellenőrzőbe és a
bizonyítványba az alábbi minősítés kerül a tanuló tanulmányi fejlődéséről:
 kiválóan teljesített
 jól teljesített
 megfelelően teljesített
 felzárkóztatásra szorul
Egyéb értékelő szimbólumokat a tanító, szaktanár saját megítélése szerint alkalmazhat, egyénileg
a módszertani szabadság jegyében.
Második osztály második félévétől az érdemjegyek és osztályzatok tekintetében a
hagyományos ötfokú skálát alkalmazzuk év- közben és a tanév végi értékeléskor is.
Az érdemjegyeknek, szöveges értékeléseknek egyidőben kell megjelennie az elektronikus
naplóban és a tanuló ellenőrzőjében.
A bejegyzéseket az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, a hiányosságokat pótolja.
Az érdemjegyek az elektronikus naplóba és ellenőrzőbe való bejegyzésének módozatai:
Témazáró felmérés:
Írásbeli felelet, szóbeli felelet
Egyéb, más érdemjeggyel honorálható munka
(házi fogalmazások, gyűjtemények, kiselőadások,
csoportos munka, stb.)
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piros színnel
kék színnel
zöld színnel

8.1.1.Az írásbeli feladatok értékelése
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, ellenőrzésének, értékelésének
közös elvei, követelményei, formái:
-

Tanév elején a tantárgyi felmérés diagnosztikus jellegű, tájékoztatásul szolgál a tanulók
tudásszintjének, kiindulási helyzetnek a meghatározásához.

-

Az évközi ellenőrzés
 legyen folyamatos, tárgyilagos;
 az adott tudásállapotot határozza meg, tájékoztat a tananyag elsajátításának
mértékéről, a továbbhaladás lehetőségéről, feltárja a hiányosságokat;
 fejlessze a tanuló önismeretét, kötelességtudatát, legyen motiváló jellegű;
 arra irányuljon, hogy a tanuló mit tud;
 az írásbeliség és a szóbeliség aránya megfelelő legyen;

-

Az ellenőrzés és értékelés rendszere legyen érthető a tanuló és a szülők számára;
Az ellenőrzés tartalma feleljen meg a tantervi követelményeknek, a nevelő csak azt a
tananyagot kérheti számon, amit megtanított. Témazáró dolgozatokban a tanórákon gyakorolt
feladatoknál nehezebbet nem adhat a tanulóknak.
A tantárgyi érdemjegyben nem szerepelhet a tanuló magatartása, a felszerelés hiánya. Az
érdemjegy és az osztályzat nem lehet fegyelmezési eszköz, büntetésből nem lehet dolgozatot
íratni.
A témazáró dolgozatot a hiányzó tanuló későbbi időpontban megírja. Az elégtelen
osztályzatot szerzett tanuló javító dolgozatot írhat a nevelő döntése alapján hasonló
feladatokból egy alkalommal.
A dolgozatok , felmérések összeállításánál a feladatok 30%-a az adott tantárgy minimum
követelményeiből kerül kiválasztásra.
A témazárók, felmérések értékelése a következőképpen történik:
90%
5
75%
4
50%
3
30%
2

-

Más jellegű írásbeli munkák értékelésekor a nevelő belátása alapján a feladat
sajátosságaitól függően az említettektől eltérő értékhatárokat is alkalmazhat.
Amennyiben a témaköri követelményeket a tanulócsoport 40%-a elégtelen osztályzatra
teljesíti, a nevelő köteles gyakorlás és összefoglalás után ismételten megíratni a dolgozatot.
A témazáró dolgozatok külalakját értékeljük érdemjeggyel. Az érdemjegy az ellenőrző és
a bizonyítvány külön rovatába kerül bejegyzésre. A félévi és év végi osztályzatot az
osztályfőnök zárja a jegyek átlaga alapján a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve. A
tanulmányi átlagba nem számítjuk a külalak érdemjegyet.
-

8.1.2. Szóbeli értékelés
Visszajelzés a tanuló számára, pozitív motiváló hatása nagy jelentőséggel bír. A tanulók
minden munkáját értékelni szükséges.
Lehetőség szerint minél többet feleltessük szóban a tanulót az elsajátított tananyagból.
Szükség esetén rávezető kérdésekkel segítsük. Törekednünk kell arra, hogy diákjaink a szóbeli felet
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kapcsán is minél nagyobb önállóságra tegyenek szert. Meg kell tanítani őket az ismeretanyag
logikus összefüggő elmondására.

8.2. A tanulmányi munka értékelése


Jeles (5) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha a követelményeket 90 %.-ban
teljesíti. Az iskolai (tanórai) közös munkában különösen nagy figyelmet és érdeklődést
mutat, otthoni feladatát állandóan és legnagyobbrészt segítség nélkül végzi, az osztályban
már feldolgozott tananyagról szóban és írásban bármikor kiválóan és helyes
magyarsággal számot tud adni, annak helyes és önálló alkalmazásában nehézsége nincs,
kötelességtudása pedig társaira jótékony hatású.



Jó (4) érdemjegyet ill. osztályzatot kap a tanuló, ha a követelményeknek legalább 75 %ban eleget tesz, az iskolai közös munkában érdeklődéssel és figyelemmel vesz részt,
otthoni feladatait általában segítség nélkül jól elvégzi, a már feldolgozott tananyagról
szóban és írásban számot tud adni és azt némi segítséggel helyesen alkalmazni is tudja,
kifejezőképességében csak kisebb hiány fordul elő, de tanulmányi kötelezettségeinek
teljesítéséről kellő bizonyítékot nyújt.



Közepes (3) érdemjegyet illetve osztályzatot kap a tanuló, ha a tantervi
követelményeknek pontatlanul, néhány hibával, legalább 50 %-ban eleget tesz és nevelői
segítségre szorul. Ismeretei felszínesek. Segítséggel képes megoldani szóbeli- és írásbeli
feladatát.



Elégséges (2) érdemjegyet illetve osztályzatot kap a tanuló, ha a tantervi
követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges
minimális ismeretekkel, jártassággal legalább 30 %-ban rendelkezik. Fogalmakat csak
rávezetéssel ismeri fel. Gyakorlatban csak tanári segítséggel képes önálló feladatvégzésre.



Elégtelen (1) érdemjegyet illetve osztályzatot kap a tanuló, ha a tantervi
követelményeknek nevelői segítséggel, útbaigazítással sem tud eleget tenni. Nem tudja a
tantervi minimumot.

Az írásbeli beszámoltatás korlátai:
Felmérés és témazáró esetén:
Összefoglalás, előkészítés hiánya
Tartós hiányzás, amennyiben a tanulók 30 vagy annál nagyobb százaléka nincs
jelen.
Iskolai szünet utáni napon.
-

Írásbeli, szóbeli felelet esetén:
Előző tanítási órákról történő indokolt hiányzás esetén

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe, súlya
-

Diagnosztizáló felmérés: tájékozódó, tájékoztató jellegű.
Témazáró felmérés, írásbeli felelet: teljes értékű.
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8.3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei
Az iskola felsőbb évfolyamaiba az adott osztályba iratkozáshoz szükséges iskolai végzettség
igazolásával lehet. A kerettantervi anyag sikeres teljesítése a feltétele.
Teljesítettnek tekintjük a minimális tantervi követelményeket, abban az esetben, ha a
következő érdemjegyek átlaga legalább 1,7:

A témazáró dolgozat jegyei,

Félévi felmérés eredménye,

Tanév végi felmérés eredménye,

Az egyéb jegyek átlagából képzett érdemjegy félévenként
Abban az esetben, ha a tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget
osztályozóvizsgát köteles tenni.
A tanuló köteles javítóvizsgát tenni a tanév végén, ha legfeljebb három tantárgyból elégtelen
osztályzatot kapott.
A javítóvizsga időpontját az igazgató határozza meg augusztus 15-től augusztus 31-ig.
A tanuló részére szülői kérés alapján engedélyezhető az első évfolyam megismétlése abban
az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Bizonyítványt csak a megismételt
évfolyamról kap.
A tanévtől eltérő ütemű továbbhaladásra az igazgató adhat engedélyt.
8.4 Ellenőrzési rendszerünk
Az ellenőrzési rendszerünk két nagyobb területet ölel fel:
-

az adott tantárgyhoz, tanulmányi munkához kapcsolódó ismeretek, tevékenységek és
képességek fejlődésének ellenőrzését,
a tanulók személyiségfejlődésének, szocializáltsági mutatóinak, attitűdjének folyamatos
alakulását nyomon követő ellenőrzés.

Az írásbeli beszámoltatás, a másnapi felkészüléshez előírt feladatok elvei, korlátai
Az írásbeli beszámoltatásnál figyelembe kell venni a tanulók terhelhetőségének korlátait.
Időtartamának meghatározásánál alkalmazkodni kell a tanulók életkorához, képességeik
szintjéhez, egyéni fejlettségükhöz.
A másnapi felkészülésnél az írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyisége, aránya legyen
összhangban a tanulók életkori sajátosságaival, fejlettségük szintjével, egyéni
terhelhetőségükkel.
A tanulmányi munkához, tevékenységhez köthető ellenőrzési feladat:
A tanulók sérüléséből, a nagyon eltérő mértékű előzetes ismereteiből, szokás- és normarendjéből
adódóan folyamatos ellenőrzést végzünk.
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Az ellenőrző munkát minden esetben meg kell előznie egy pontos diagnosztizálásnak, amely
feltárja, hogy a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók milyen szinten működnek, hogy
az előzetes tudás, a hozott ismeret milyen körre terjed ki, a tevékenység milyen szinten
működik.
8.4.1. Diagnosztikus mérés
Diagnosztikus mérést alkalmazunk a helyzetfeltárás céljából a nevelési oktatási folyamat adott
szakaszába lépéskor, az iskolakezdéskor, tanév elején, vagy egy-egy új tanuló érkezésekor,
illetve kirívó eredménytelenség esetén. Diagnosztikus méréssel információkat szerzünk a
tanulók képességeiről, előzetes tudásáról, ismereteiről. Ezek hatékony segítséget nyújtanak a
pedagógiai tervező munkához.
8.4.2. A félévi és év végi mérések
A méréshez használt feladatbank (tesztek) elkészítésének szempontjai:
a feladatok a begyakorolt, a megerősített ismeretanyagra épüljenek,
mindenkor mintavétellel, kipróbálással készüljenek elemekre bontott értékeléssel és
százalékra megadható teljesítményszinttel,
a feladatok – az ismereteken túl – mérjék a tanuló önállóságát, a tevékenységének
szintjét, viszonyulását, attitűdjét, munkatempóját, írásbeli munkája külalakját, feladat
megértési képességét,
a mérőeszköz csak a tanuló által megismert, elsajátított munkaszokásokat, tanulási
módokat és eszközhasználatot kérje számon,
a tanulók által ismert, begyakorolt algoritmusokat, feladat-megoldási módozatokat,
piktogramokat tartalmazzanak a mérőeszközök,
minden tanuló fejlettségének megfelelően kapjon segítséget, manipulációs, képi eszközt
a feladatmegoldáshoz.
8.4.3. Mérések
Országos kompetenciamérés
Az Oktatási Hivatal által szervezett országos kompetenciamérés lebonyolítása a 6-8.
évfolyamokban az Oktatási Hivatal által kiképzett iskolai koordinátor irányításával, az
előírásoknak megfelelően történik. A mérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja a
nevelőtestületet, intézkedési tervet készít a kompetenciamérés eredményének függvényében, az
Oktatási Hivatal felhívására.
Idegen nyelvi mérés
Iskolánkban a hatodik és nyolcadik évfolyamán angol nyelvet tanulók körében le kell folytatni
az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi
szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola
pedagógusai végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.
9. Az otthoni (napközi, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása

55

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesek:
- a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség és képesség fejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása;
- az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik
óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi
feladatot;
- a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal
legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi dolgozatot lehet íratni.
- A tanulókat, versenyre készülők (aktívan érdeklődők) egyéni kérésük alapján szorgalmi
feladattal segíthetjük.
- Otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 2030 percet vehet igénybe tantárgyanként.
- A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1.5
óránál.

11. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének méréséhez szükséges módszerek
Célunk
Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző
szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.
Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minősítése.
A rendszeres testedzés egészség-megtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása.
A tanulók fizikai állapotának mérésével lehetőség nyílik arra, hogy az oktatás területén
mért eredmények alapján az egészségügyi szakemberek is képet kapjanak a tanulók fizikai
állapotáról az iskolaorvos, védőnő évközi szűrővizsgálati eredményei összefüggéseinek
feltárásával, szoros orvos-pedagógus együttműködéssel tudatosan járulhatunk hozzá a
rendszeres testedzés prímér prevenciós hatásának növeléséhez.
A kitűzött célok eléréséhez feladatunk, hogy erősítjük a testnevelés és sport
egészségmegőrző hatását.
A kerettantervben kiemelt szerepet adunk az egészség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek tudatos, fokozatos fejlesztésének.
Képesség szerinti differenciált – egyénre szabott – terheléssel nagyobb hangsúlyt helyezünk az
egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges
hiányosságok felszámolására.
Az egészségközpontú fittség teszt-elemeivel a fittségi állapot négy lényeges összetevőjét
lehet mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a négy fő
komponens:
a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi (állóképességi) profil
a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat
fittségi profil
hajlékonysági profil
a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil
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Fittségi tesztek:
Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
Hajlékonysági profil
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem
A NETFIT 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát
és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába
kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.

12.A tanulók jutalmazásának, magatartásának, szorgalmának értékelési elvei.
A magatartás kifejezés az erkölcsi vonásokra utal, nem csupán viselkedésre.
A magatartás osztályzat (havonta érdemjegy) az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán
kívüli fegyelmezettségét, a viselkedését, társaihoz, a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett
felelősségérzetét értékeli.
A házirendben írtakat betartva és azt betartatva együttesen értékeljük.
A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – a
pedagógusok és a tanulók véleményének kikérdezésével – végzi.
Az osztályfőnök a tanuló magatartását és szorgalmát naponta figyelemmel kíséri.
Havonkénti osztályzás, minősítés mellett szóban is értékeli a tanulót, felhívja a figyelmet a
hiányosságokra.
12.1. A magatartás értékelése:
Példás (5):
-

Viselkedése kulturált, példát mutat társainak, a követelmények teljesítésére ösztönöz.
Tanáraival és más felnőttekkel szemben tisztelettudó.
Társaival szemben toleráns.
Feladatainak elvégzésében önálló, a közösségi munkában kezdeményező.
Felelősséggel végzi munkáját, segítőkész, tudatosan fegyelmezett.
Igazolatlanul nem hiányzik.
Büntetőjellegű beírása nincs.
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Jó (4):
-

Az iskola házirendjét betartja.
Nagyobb fegyelmezetlenségeket nem követ el.
Kapott feladatait rendszeresen elvégzi, de ritkán kezdeményez.
Az iskola rendjét megőrzi, a házirend legfontosabb követelményeit betartja,
önfegyelme elfogadható, modorbeli hiányosságain igyekszik változtatni.
A közösségi munkában szívesen részt vesz, jól beilleszkedik társai közé.
Írásbeli figyelmeztetése, igazolatlan mulasztása nincs.

Változó (3):
Önfegyelme nem megfelelő, a figyelmeztetést elfogadja, de a mulasztást, vétséget
újból elköveti.
Hajlamos a fegyelmezetlenségre, rendszeretete kifogásolható.
A házirendet gyakran megsérti, zavarja az órát.
Írásbeli figyelmeztetése van.
A közösségi feladatok megoldásában nem megbízható.
Rossz (2):
Önfegyelme hiányos, környezete, felszerelése hanyag, viselkedése időnként ártó,
agresszív.
Az órákat zavarja, hátráltatja a csoport munkáját.
Közösségi munkájában önállótlan, segítségére nem lehet számítani.
Figyelmeztetés ellenére alig változtat a magatartásán, viselkedésén.
Többször kapott osztályfőnöki figyelmeztetést, vagy igazgatói figyelmeztetése van.
Társai magatartását károsan befolyásolja.
12.2. A szorgalom értékelése:
Példás(5):
Ha a tanítási órákra való felkészülése a képességeihez mérten kifogástalan, önként
vállalt feladatokkal többletet is nyújt.
A tanórákon aktív, önálló, mindig készül, munkatempója képességeinek megfelelő.
Az iskolai tennivalók terén érdeklődő, öntevékeny.
Munkája iránt igényes.
Jó (4).
Iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi, de többletfeladatok iránt kevés
érdeklődést mutat.
Teljesítménye időnként alatta marad képességeinek.
Felszerelését elhozza, órákon változó aktivitással dolgozik.
Írásbeli figyelmeztetése nincs.
Változó (3):
Tanulmányi munkájában csak időnként tanúsít törekvést, sokszor figyelmetlen,
pontatlan.
Megelégszik képességein aluli teljesítménnyel, felkészülése gyakran hiányos.
Előfordul, hogy nem készíti el házi feladatát, hiányzik a felszerelése.
Munkájában önállótlan, gyakran kell figyelmeztetni.
Mulasztásaiért szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetése van.
Hanyag (2):
Keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében.
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-

Kötelességeit gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan,
tantárgyból bukásra áll.
Tanítási órákra nem készül, felszerelése gyakran hiányos.
Munkájában igénytelen, figyelmeztetés ellenére sem teljesíti
kötelezettségeit.

valamely
általános

13. Jutalmazások, büntetések
Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések:
Jutalmazások:

Büntetések:

Szaktanári szóbeli dicséret
Szaktanári írásbeli dicséret
Osztályfőnöki szóbeli dicséret
Osztályfőnöki írásbeli dicséret
Igazgatói elismerés (az osztály előtt)
Igazgatói dicséret (írásban)
Nevelőtestületi dicséret
(5-7. fokozatot a tanulóközösség előtt ismertetni kell.)

Szaktanári szóbeli figyelmeztetés
Szaktanári írásbeli figyelmeztetés
Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés
Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés
Osztályfőnöki írásbeli megrovás
Igazgatói szóbeli figyelmeztetés
Igazgatói írásbeli figyelmeztetés
Igazgatói írásbeli intés
Igazgatói írásbeli megrovás
Nevelőtestületi megrovás
Fegyelmi eljárás

14.A vizsgatárgyak részei és követelményei

14.1.Alsó tagozat: 1-4. évfolyam:
Magyar nyelv és irodalom
1. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Ismerje a magyar ábécé kis és nagybetűit.
 Az olvasási hibáit modellkövetéssel képes legyen javítani.
 A szöveg (szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok) megértését tudja a következő
tevékenységekkel bizonyítani: rajz, válaszadáskérdésre.
 Tudjon elmondani rövid, tanult verset, mondókát.
 Vonalvezetése, betűelemek vázolása, írása áttekinthető legyen.
 Tudjon kevés hibával másolni írottról, nyomtatottról, szavakat, szószerkezeteket, egyszerű
mondatokat.
 Használja a mondat írására vonatkozó helyesírási szabályokat (mondatkezdés, mondatzárás).
 Tanítói segítséggel képes legyen hibáit javítani.
2. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Tudjon ismert szöveget gyakorlás után felolvasni. Képes legyen olvasási hibáit
modellkövetéssel javítani.
 A szöveg megértését a következő tevékenységekkel bizonyítsa : válaszadás kérdésekre,
lényegkiemelés.
 Legyen képes az irodalmi szövegek (mese, vers) műfaji jellemzőinek megkülönböztetésére.
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 Tudjon elmondani tanult verset, mondókát.
 Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
 Másoláskor kevés írástechnikai hibát ejt. Szövegminta alapján képes legyen felismerni és
kijavítani hibáit.
 Írása legyen áttekinthető, folyamatos, megfelelő tempójú.
3. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Felkészülés után érthetően, folyamatosan olvasson fel ismert szöveget, az írásjeleknek
megfelelően.
 Tudjon egyszerű szerkezetű meséket, elbeszéléseket néhány mondattal elmondani.
 Néma olvasás útján értsen meg életkorának megfelelő témájú szöveget. Képes legyen a
feldolgozott művek témájával kapcsolatos kérdések, válaszok megfogalmazására.
 Tanult memoritereket (kevés segítséggel) képes legyen elmondani.
 Készítsen adott témáról rövid elbeszélő fogalmazást a tanult fogalmazási ismeretek szerint.
 Elvárás: rendezett, tiszta, egyéni tempójú írás.
 Nevezze meg, és jelölje a tanult mondatfajtákat.
 Ismerje fel a tanult szófajokat (ige, főnév, melléknév).
 A szövegkörnyezetnek megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket.
 A begyakorolt szavaknál helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.

4. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Felkészülés után, folyamatosan, érthetően, kevés hibát ejtve olvasson fel ismert irodalmi
művet. Mondja el az olvasottak lényegét.
 Konkrét esetben ismerje fel a mesére jellemző fordulatokat, mesejellemzőket.
 Tudja megnevezni az olvasmányok szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait.
 Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Tudja szövegértését igazolni
feladatok megoldásával: válaszadás, lényegkiemelés, véleményalkotás.
 Tudjon elmondani (kevés segítséggel) tanult memoriter szöveget, verset.
 Készítsen adott témáról rövid fogalmazást (elbeszélés, leírás) a tanult fogalmazási ismeretek
alkalmazásával.
 Egyéni írása olvasható, rendezett legyen.
 Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismereteit többnyire tudja alkalmazni a gyakorlatban.
 Ismerje fel a tanult főbb szófajokat.
 A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat
Helyesírását önellenőrzéssel vizsgálja felül, szükség esetén javítsa (esetlegesen tanítói
segítséggel).
Matematika
1. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
 Állítások igazságtartalmának eldöntése.
 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
 Számok írása, olvasása (20-as számkör).
 Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság
szerinti összehasonlítása.
 Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.
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 Összeadás, kivonás, bontás eszközhasználattal.
 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása
segítséggel.
 Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
2. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.
 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
 Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték,
 Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság
szerinti összehasonlítása.
 Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
 Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.
 Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
 Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
 Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével.
 Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
 Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.
 Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
 Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
 A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.
Mérőeszközök felismerése.
3. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Számok írása, olvasása 1000-es számkörben. Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma.
 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 1000-es számkörben.
 Fejben számolás ezres számkörben százasokra végződő számokkal.
 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben
 Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egyjegyű számmal írásban.
 Műveletek ellenőrzése.
 Szöveges feladat: a szöveg értelmezése.
 Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése.
 A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.
 Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).
 Háromszög, négyzet, téglalap felismerésük.
 Kocka, téglatest, gömb felismerése.
4. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Számok írása, olvasása, helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma
 10 000-es számkörben.
 Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).
 Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése
 Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.
 A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.
 A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.
 Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.
 Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, számmal írásban.
 Osztás egyjegyű számmal írásban.
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Műveletek ellenőrzése.
Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, számolás
Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, folytatása.
A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Átváltások szomszédos
mértékegységek között.
Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerésük.
A test és a síkidom közötti különbség megértése.
Kocka, téglatest, felismerése.
Gömb felismerése.
Négyzet, téglalap kerülete.

Angol nyelv
4. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Bemutatkozás
 A család, családtagok bemutatása
 Az osztályterem tárgyai, osztálytermi utasítások
 Színek, alapszínek megnevezése
 Számok 1 – 50
 Az ABC betűi
Környezetismeret
1. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 tájékozódjon jól saját testén,
 tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban,
 ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát,
 tudja elmondani saját lakcímét,
 ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymást
követő sorrendjét, “
 tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban, és
rajzban,
 konkrét estekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni,
 tudja megnevezni az emberi test főbb részeit,
 ismerje fel a megfigyelt lágy és fás szárú virágos növény fő részeit
2. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 ismerje fel a környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságait.
 tudjon önállóan tájékozódni az otthona és az iskola környékén.
 ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat, valamint azok elkerülésének módját.
 tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni szóban kérdések segítségével.
 a megismert növényeket tudják leírni szóban.
 nevezzék meg a tanult állatok néhány jellemző tulajdonságát.
3. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Legyen képes a leggyakoribb élőlények felismerésére, jellemzésére, megnevezésére.
 Tudja, hogy az élőlények életben maradásához szükségeseket.
 Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.
 Tudja a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.
 Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fővilágtájakat.
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 Ismerje meg lakóhelyét, tudjon önállóan tájékozódni a településen.
 Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.
 Tudjon tanári segítséggel kísérleteket, méréseket végezni, tapasztalatait elmondani és
írásban, rajzban rögzíteni.












4. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
Ismerje fel a tanult életközösségek legjellemzőbb élőlényeit
Tudja az élőlényeket a megfelelő csoportba besorolni. Ismerje ezeknek a csoportoknak a
jellemző tulajdonságait.
Lássa az emberi tevékenység és a természet veszélyeztetettsége közötti összefüggést.
Érezze át a természet védelmének fontosságát, cselekedjen a természet megóvása érdekében.
Ismerje lakóhelye védett természeti értékeit.
Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani
jellemzőket.
Ismerje az életünkhöz szükséges környezeti feltételeket.
Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen tudatában
azok egészségkárosító hatásával.
Legyen képes elemi szinten tájékozódni Magyarország domborzati térképén.
Tudjon irányokat meghatározni a fővilágtájak segítségével.
Találja meg lakóhelyét és nagytájainkat a domborzati térképen.
Nevezze meg a különbségeket az eltérő településtípusok között.
Ének-zene

1. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Népdalok és gyermekdalok éneklése csoportosan, egyénileg tanítói segítséggel.
 Részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést. A 2/4
metrumot helyesen hangsúlyozzák.
 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas
kotta).
2. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Népdalokat és gyermekdalokat tudnak előadni emlékezetből c’–d” hangterjedelemben.
 A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta, ötvonalas
kotta). A megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatot csoportosan
megszólaltatják. A tanult kézjegyeket, hangjegyeket felismerik.





3. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
A tanulók népdalokat el tudnak énekelni emlékezetből csoportosan és egyénileg pontos
szöveggel.
A tanult szolmizációs hangokat felismerik, elhelyezik a vonalrendszerben.
A tanult zenei elemeket felismerik.
Ünnepekhez kapcsolódó dalok ismerete.

4. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Népdalokat pontos szöveggel, egyénileg éneklik.
 . Tanult ritmusértékek felismerése és megszólaltatása önállóan kottaképről, olvasása és írása
tanári irányítással. A 2/4-es 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult
szolmizációs hangokat felismerik, elhelyezik a vonalrendszerben, kézjelüket ismerik.
 A tanult zenei elemeket felismerik kottaképről.
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 Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és hangjegyről tanári segítséggel. A
megismert ritmikai elemeket tartalmazó ritmus gyakorlatot pontosan szólaltatják meg.
 A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és
hangjegyről szolmizálva éneklik tanári segítséggel.
 Dallamkiegészítés, hiányzó ritmus pótlása.
Vizuális kultúra






1. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
Ismerje a fő és mellékszíneket.
Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű anyag- és eszközhasználat.
A felszerelés önálló rendben tartása.
Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemléltetése során néhány forma, szín,, vonal,
térbeli hely és irány felismerése, használata.

2. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
 A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 Legyen képes látványok, műalkotások néhány perces szemléltetésére.
 Tisztában van a szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségekkel.
















3. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek,
ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő,
rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok
használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további
differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
4. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a
tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi
hatásának felismerése.
Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított
kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű
történet megformálása.
A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak
elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete,
alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési
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szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes
tevékenységek megismerése.
Technika, életvitel és gyakorlat


















1. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
A közlekedési veszélyforrások ismerete. Az úttesten való átkelés szabályainak tudatos
alkalmazása. A balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és
személygépkocsiban történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges munkamegosztásának megértése.
- A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése.
- Képlékeny anyagok, papír, faanyagok alakítása tanítói segítséggel.
- Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközöket tanítói segítséggel tudja használni.
- Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Tanítói segítséggel meg tudja határozni a munkafolyamat sorrendjét.
2. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
A háztartási és közlekedési veszélyek ismerete, egészséges veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos veszélyforrások
ismerete.
Az egészséges táplálkozás és a célszerű öltözködés ismerete.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek alakítása tanítói
segítséggel.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes használata.
Munkája tiszta.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
A közlekedési veszélyforrások ismerete. Az úttesten való átkelés szabályainak alkalmazása. A
balesetmentes járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban történő
utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Építés mintakövetéssel.

3. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Mindennapokban nélkülözhetetlen háztartási eszközök ismerete.
Használati utasítások értő olvasása, betartása.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és balesetmentes használata.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Mutasson rá a megismert anyagok legjellemzőbb tulajdonságaira és a felhasználhatósága közötti
összefüggésre.
 Környezettudatos magatartást tanúsítson.
 Egészséges életvitel alapelveinek ismerete és alkalmazása










4. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
 Mindennapokban nélkülözhetetlen háztartási eszközök ismerete.
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Soroljon fel alapvető háztartási munkát.
Egészséges életvitel alapelveinek ismerete és alkalmazása.
A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése.
Egyszerű tárgyak elkészítése mintakövetéssel.
Munkaeszközök célszerű megválasztása és balesetmentes használata.
Ismerje lakóhelyének közlekedési rendjét.
A gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
A kerékpár használatának ismerete, a rá vonatkozó közlekedési szabályok ismerete.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Tudja felsorolni természetes és mesterséges környezete néhány elemét.
Az eszközöket, szerszámokat célszerűen, rendeltetésszerűen, balesetmentesen használja.
Tudjon elkészíteni egyszerű műveletekkel, alapszerszámokkal, vagy kézzel modellt, tárgyat.
Mutasson be egy általa megismert szakmát.
Mutasson rá a megismert anyagok legjellemzőbb tulajdonságaira és a felhasználhatósága közötti
összefüggésre.
 Környezettudatos magatartást tanúsítson.

Testnevelés
1. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
 Ismerje a testnevelés órák alapvető rendszabályait, legfontosabb veszélyforrásait.
 Tudjon különbséget tenni a jó és a rossz testtartás között.
 Ismerje a járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés, alapvető természetes mozgáskészségek
végrehajtásának módját.
 Utánzó mozgások ismerete.
 Guruló, pattanó és levegőből érkező labdák elkapása.
 Labdapattintások helyben.
 Álló labda rúgása szabadon.
 Guruló átfordulás előre
 Kötélmászási kísérletek mászókulcsolással.
 Hajítás távolba.
 Távolugrás ugrógödörbe.
 Kölyökatlétikai eszközök ismerete.
 Vízbiztonság.
 Hason siklás képességeihez mérten.







2. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Ismerje a gimnasztikai alakzatokat: egy és kétsoros vonal, sor, oszlop. Nyitódás, zárkózás.
Alapvető gimnasztikai szakkifejezések megértése.
Helyváltoztató mozgássorok egyszerűbb akadálypályán.
Kétkezes alsó-, felső-, mellsődobások végrehajtása.
Labdavezetés kézzel járás közben.
Álló, guruló labda rúgása szabadon.
66








































Gurulóátfordulás előre, hátra.
Tarkóállás.
Felguggolás 2-3 részes svédszekrényre.
Kötélmászási kísérlet mászókulcsolással.
Atlétika: futó, ugró, dobóiskolai gyakorlatok ismerete.
Kölyökatlétika eszközeinek használata.
Ismerje a mellúszás kar- és lábtempóját.
3. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
A bemelegítés és a levezetés alapvető szabályainak ismerete.
Egyszerű bemelegítő gyakorlatok végrehajtása önállóan.
Tudjon folyamatosan ugrókötelezni.
Labdavezetés kézzel váltakozó sebességgel.
Kapura dobások talajról.
Rúgások a lábfej különböző részeivel helyből, mozgásból.
Rúgások meghatározott célra, távolságra.
Zsugorfejállás, futólagos kézállás.
Tudjon önállóan 3-4 tornaelemet összekötni.
Támaszugrásokat képességeinek megfelelően tudja végrehajtani 3-4 részes szekrényen.
Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus ismerete.
Tartós futás egyéni iramban.
Távolugrás elugró sávból.
Kölyökatlétika versenyrendszerének ismerete.
Tanult sportjátékok alap szabályainak ismerete.
Ismerjen önvédelmi fogásokat: tolás, húzás, emelés.
Mellúszás: tudja összekapcsolni a kéz és a lábtempót. Lebegés háton. Ismerje a mélyvíz
veszélyeit.
4. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Tudatosan alkalmazza a higiéniával és a környezettudatossággal kapcsolatos ismereteket.
Tudjon pulzust mérni.
Tudjon 3-5 mozgásformából álló helyváltoztató, illetve helyzetváltoztató mozgássorokat
végrehajtani.
Tudjon egykezes felső átadásokat végezni.
Kapura dobás egykezes felsővel talajról.
Labdavezetés lábbal.
Zsugorfejállás.
Kézenátfordulás oldalt.
Támaszugrások az egyéni kompetenciákhoz igazodva.
Távolugrás elugrósávból guggoló technikával.
Kislabda hajítás 3 lépéses dobóritmusban.
Sportjátékok alapvető szabály ismerete. Képes legyen páros cselezési feladatokban részt venni.
Passzgyakorlatok labdavezetéssel kombinálva.
Néhány önvédelmi fogás: tolás, húzás, emelés bemutatása párban.
Folyamatos mellúszás. Háton siklás.
Hittan:
1.osztály
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Alapkövetelmények
Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is
kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén.
Ismerje és tudja elmondani Jézus életének főbb eseményeit kisebb segítséggel. Ismerje a
karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát.
Ismerje és értse a legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat.
Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a Jézus Krisztusban hívők nagy családját,
amelynek látható feje a római pápa.
Ismerje a templom főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni,
illetve a közös liturgiában részt venni.
Tudja az alapvető imádságokat.
2. osztály






Alapkövetelmények
Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit.
Tudjon elmondani egy-egy evangéliumi történetet.
Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét.
Ismerje a keresztség szentségét. Ismerje a szentmise fő részeit.

3.osztály
Alapkövetelmények
 Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit.
 Tudjon elmondani egy-egy evangéliumi történetet.
 Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét. Ismerje a keresztség szentségét.
4. osztály






Alapkövetelmények
Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását.
Sajátítsa el a bűnbocsánat szentségével és az oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat.
Tudja fejből a tízparancsolatot.
Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét.
Tudjon fejből idézni legalább 5 evangéliumi részből egy-egy verset. Ismerje Jézus új parancsát.
14.2. Felső tagozat: 5-8 évfolyam
Magyar nyelvtan
5. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a kommunikáció folyamata,
tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam,
hangsúly, tempó, hangerő, szünet.
 Üzenet, betűrend, tartalomjegyzék.
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 Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, levél, e-mail, SMS emotikon.
 Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés
elve), elválasztás.
 Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes
jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás.
 Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás,
összeolvadás, rövidülés kiesés.
 Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és
időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont. Hagyomány, emlékhely, irodalmi
emlékhely.
 Életkép, elbeszélés, novella, regény, vers, ritmus.
6. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Beszédhelyzet, kommunikációs (illem) szabályok.
 Üzenet, szövegkép.
 Vázlat, jellemzés, Az írás nem nyelvi jelei: sorköz, betű, margó stb.
 Helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve),
elválasztás.
 Beszélt nyelvi metafora.
 Alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév.

7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás
 Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás.
 Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény.
 Központozás, írásjel: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont.
 Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. Egyszerű tagolt és
tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat. Mondatrész, alany, állítmány, jelző
(minőség, birtokos, mennyiség), határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot), tárgy.
Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó,
partikula, segédigék, igekötő, indulatszó, módosítószó.
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi beszéd. Tömegkommunikáció, sajtó,
rádió, televízió, internet. Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú.
 Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás.
 Jegyzet, elektronikus szöveg, blog; önéletrajz.
 Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel. Egyenes,
szabad függő, függő idézet.
 Alárendelő és mellérendelő összetett mondat. Alárendelő és mellérendelő szóösszetétel.
Magyar irodalom
5. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula), meseregény, mesealak, meseformula,
meseszám; vers, próza.
 Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam;
ritmus, ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta, páros rím, leírás.
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 Mítosz, mitológiai történet.
 Biblia, Ószövetség, Újszövetség.
 Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum. Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és
időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont. Hagyomány, emlékhely, irodalmi
emlékhely.
 Életkép, elbeszélés, novella, regény, vers, ritmus.
6. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Monda, rege, eredetmonda, felező 8-as ritmus. Időmértékes verselési rendszer, versláb,
jambus, jambikus verselés, spondeus, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere.
 Előhang, mottó, expozíció, kaland, allegória, epizód, késleltetés, körülírás, felező 12-es,
sormetszet
 Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet.
 Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, daktilus,
spondeus, kötött verssor, hexameter, érv, nézőpont, érvelés.
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes verselés,
rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus,
kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat,
megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere
 Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, romantikus
képalkotás.
 Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus hős, jellem,
ábrázolásmód.
 Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, komikus eposz,
ballada, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet.
 Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő,
késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma
 Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jellemkomikum,
típus, jellemtípus.
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum, összetett
költői kép.
 Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont,
beszédhelyzet.
 Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, példázat / parabola,
történelmi regény.
 Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és rímtelen
időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött
verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, rímelhelyezkedés, alliteráció; szókép,
hasonlat, megszemélyesítés, metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, figura
etymologica, inverzió
 Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, tudományosfantasztikus irodalom, humoros hangnem.
 Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, alapszituáció, drámai
nyelv, drámai jellem.
 Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozíció, bonyodalom,
lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat.
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 Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller; szerzői,
ábrázolási konvenció; tudósítás, riport, kritika, publicisztika.
 Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.
Hon- és népismeret
5. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Ismerje meg lakóhelye, szülőföldje természeti adottságait, hagyományos gazdasági
tevékenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit.
 Általános képet tudjon adni a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a
család felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról.
 Értse meg a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó
népszokások, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét,
közösségmegtartó szerepüket a paraszti élet rendjében.
 Ismerje a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és
népismereti, néprajzi jellemzőit. Értse, hogyan függ össze egy táj természeti adottsága a
gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus kapcsolatban az
ember a természettel.
Történelem és állampolgári ismeretek
5. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Fogalmak: őskor, ókor, régészet, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, fáraó,
piramis, hieroglifa, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség. Városállam, olimpia, népgyűlés,
rabszolga, népvándorlás, Újszövetség. Középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy,
robot, majorság, pápa, szerzetes, kódex, lovag, céh, járvány. Hun, finnugor, félnomád
életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye,
tized, ispán, tatár, kun.
 Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes. Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar,
Augustus, Jézus, Mária, József. Nagy Károly, Mohamed. Attila, Álmos, Árpád, Géza
fejedelem, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla.
 Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Mezopotámia, Kína. Olümposz, Athén, Spárta,
Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Római Birodalom,
Pannónia, Aquincum, Betlehem. Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Arab Birodalom,
Német-római Császárság. Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély,
Esztergom, Székesfehérvár, Buda.
 Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). Kr. e. 776 (az első
feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. u. 476 (a Nyugat-római
Birodalom bukása, az ókor vége). 800 (Nagy Károly császár), IX. század (Etelköz), 895–900
(a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László
trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása).
6. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, katolikus
megújulás, felvilágosodás, alkotmány. Végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc,
labanc, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. Polgári nemzet, ipari
forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla,
reformkor, közteherviselés, sajtószabadság, választójog, jobbágyfelszabadítás, trónfosztás,
nemzetiségi törvény.
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 Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, XIV. Lajos, Washington. Dobó István, Bocskai
István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József.
Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor,
Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József.
 Topográfia: Amerika, Versailles, London. Pozsony, Gyulafehérvár, Bécs, Erdélyi
Fejedelemség, Eger, Debrecen. Párizs, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad.
 Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi
nyilatkozat). 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda
visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia). 1789 (a
francia forradalom kezdete), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1848. március
15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október
6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése).
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny. Kiegyezés, közös ügyek, dualizmus,
millennium. Villámháború, állóháború, bolsevik, szovjet, hátország. Békediktátum,
kommunizmus, fasizmus, nemzetiszocializmus, proletárdiktatúra, gazdasági válság.
Őszirózsás
forradalom,
tanácsköztársaság,
kormányzó,
revízió,
zsidótörvény.
Tengelyhatalmak, zsidóüldözés, holokauszt.
 Személyek: Lincoln. Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula. Lenin, Wilson.
Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler. Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen
István, Teleki Pál. Churchill, Szálasi Ferenc.
 Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok. Osztrák-Magyar Monarchia,
Budapest. Szarajevó, Oroszország. Szovjetunió, New York. Lengyelország, Sztálingrád,
Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima.
 Évszámok: 1861-1865 (polgárháború az USÁ-ban). 1867 (a kiegyezés). 1914-1918 (az első
világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel). 1929-1933
(nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése). 1918. október (őszirózsás
forradalom), 1919. március (a Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy
kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon). 1939. szeptember 1. (a második
világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941.
június 27. (Magyarország hadba lépése), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete,
Szálasi hatalomátvétele), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945.
szeptember 2. (Japán kapitulációja).
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, szuperhatalom. Államosítás, pártállam, ÁVH,
tervgazdaság, szövetkezet. Olajárrobbanás, mamutcégek, csúcstechnológia. : Puha diktatúra,
háztáji, demokratikus ellenzék. Multikulturalizmus, terrorizmus, integráció, euró, internet.
Privatizáció, rendszerváltozás, demokratikus intézményrendszer, jogállam. Hatalmi ág,
érdekképviselet, állampolgári jogok és kötelességek, nyilvánosság. Piacgazdaság, háztartás,
vállalat, pénzintézet, költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, betét, hitelfelvétel, kamat,
árfolyam, infláció. Társadalmi juttatás, létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás,
beruházás, befektetés, lakossági folyószámla. Tömegkommunikáció. Közszolgálati média,
kereskedelmi média, közösségi média.
 Személyek: Hruscsov. Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Nagy Imre, Kádár János.
Brezsnyev, Kennedy, Gorbacsov, II. János Pál. Kádár János. Antall József, Göncz Árpád,
Horn Gyula, Orbán Viktor.
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 Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam,
Kuba, Közel-Kelet. Debrecen, Recsk, Hortobágy. Bős-Nagymaros, Monor. Lakitelek. az EU
tagállamai. Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland).
 Évszámok: 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása),
1953 (Sztálin halála),1946 (a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás
választások, a párizsi béke), 1956. október 23.- november 4. (forradalom Magyarországon).
1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 ( a
Szovjetunió felbomlása),1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági
mechanizmus), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság
kikiáltása). 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült
Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 1990
(szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása
hazánkból).
Matematika
5. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
 Ellentett, abszolút érték felírása.
 Zárójelek, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása.
 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel.
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a
leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A körző, vonalzó célszerű használata.
 Téglalap kerületének és területének kiszámítása.
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
6. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése.
 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint.
 Állítások igazságának eldöntésére, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
 Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.
 Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása.
 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel
 A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása.
 Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása.
Oszthatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása.
 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, koordinátáknak leolvasása.
 Egyszerűbb grafikonok, elemzése.
 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete.
 A körző, vonalzó célszerű használata.
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 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága,
szakaszfelező merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek.
 Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése.
 Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
 A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása.
 A tanult testek térfogatának ismeretében mindennapjainkban található testek térfogatának,
űrmértékének meghatározása.
 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése,
helyes és értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös
többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás.
 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek. Egyszerű szöveges feladatok megoldása.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Grafikonokról adatokat leolvasása, grafikonok készítése.
 Tengelyes és középpontos tükörkép szerkesztése.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása.
 Valószínűségi kísérletek eredményeinek lejegyzése.
 Konkrét feladatok kapcsán a tanuló felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján.
 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása.
 Állítások, feltételezések érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése.
 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
 Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre
vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése.,
helyes és értelmes kerekítése.
 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság.
 A százalékszámítás alapfogalmai, a tanult összefüggések alkalmazása.
 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös
többszörös kiválasztása a többszörösök közül.
 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás.
 Algebrai kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés szorzása
egytagúval.
 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén.
 Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek.
 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
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 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint.
 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése.
 Grafikonok elemzése, készítése, grafikonokról adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése.
 Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső
szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai).
 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése.
 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban.
 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása
feladatokban.
 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger)
térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni a térfogatát, űrmértékét.
 A tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, felismeri a biztos és a lehetetlen eseményt.
 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.
Angol nyelv
5. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Számok 1 – 100
 Present Simple Tense (egyszerű jelenidő)
 Birtoklás (have got / has got)
 Birtokos névmások (my, your etc.)
 ’s birtokos
 Can (ability)
 Főnevek többes száma (regural, irregular)
6. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Past Simple Tense (Egyszerű múltidő)
 Present Continuous Tense (folyamatos jelenidő)
 Sorszámnevek
 Some, any
 Going to szerkezet
 Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek
 Melléknévfokozás (alapfok, középfok, felsőfok)
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Present Perfect (befejezett jelenidő)
 Simple Future Tense (Egyszerű jövőidő)
 Possessive adjectives (mine, yours etc.)
 Prepositions, prepositional phrases (here, there, on the left, on the right, in, on, under,
opposite, next to, between)
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Future with „going to” (jövőidő kifejezése a „going to” szerkezettel)
 Can (expressing permission)
 Linking words (and,or,but,because)
 Segédigék (can, could, must, have to, mustn’t, should, shouldn’t)
 First conditional (feltételes mód)
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Természetismeret
Továbblépés feltételei 5. osztály végén
 A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni,
jellemezni.
 Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges
életvitel szokásrendszere.
 Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
 Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi
erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról.
 Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül
élő állatait.
 Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását.
 Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése
közötti összefüggéseket.
 Tudjon tájékozódni a térképeken.
 Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az
információszerzés folyamatában.
 Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete.
 Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére.
 Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait.
Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon
hozzá a fenntartható fejlődéshez.
 Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére.
 Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.
Továbblépés feltételei 6. osztály végén
 A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni,
jellemezni.
 Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából
 Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait.
Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges
életvitel szokásrendszere.
 Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete
irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés.
 Legyen embertársaival empatikus és segítőkész.
 Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.
 Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi
erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról.
 Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról.
 Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül
élő állatait.
 Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását.
 Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése
közötti összefüggéseket.
 Tudjon tájékozódni a térképeken.
 Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az
információszerzés folyamatában.
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 Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete.
 Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére.
 Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait.
Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon
hozzá a fenntartható fejlődéshez.
 Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve.
csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.
 Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére.
 Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.
Fizika
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a
látottak elmondására.
 Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeknek (út, sebesség, tömeg, erő,
hőmérséklet, energia, teljesítmény) a mindennapi életben is használt mértékegységeit.
 Ismerje fel a halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben (pl. hó olvadása,
vizes ruha száradása, stb.).
 Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentésével.
 Értse, hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem.
 Legyen képes kisebb csoportban, társaival együtt egyszerű kísérletek, mérések
elvégzésére, azok értelmezésére.
 Legyen képes elemi számítások elvégzésére lineáris fizikai összefüggések alapján.
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket a tanórán és az életben egyaránt.
 Ismerje az elektromos árammal kapcsolatos fogalmakat (töltés, áram, feszültség, munka,
teljesítmény) és az ezekkel kapcsolatos összefüggéseket.
 Szerezzen jártasságot egyszerű elektromos kapcsolások készítésében, mérőműszerek
használatában, feladatok megoldásában.
 Tudjon egyszerű mérések adatait lejegyezni, táblázatba foglalni, értelmezni.
 Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat.
 Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
 Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának
lehetőségeit.
 Tudja összekapcsolni a tanult alapfogalmakat a mindennapi gyakorlat jelenségeivel, s
annak értelmezésével.
 Legyen tisztában a szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje
a szemüveg szerepét.
 Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
 Legyen képes alapvető tájékozódásra az iskolai könyvtár lexikonjai, kézikönyvei,
természettudományos ismeretterjesztő könyvei, folyóiratai között.
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Kémia:
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket. Tudja, hogy a protonok és az
elektronok száma azonos a semleges atomban.
 Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma közti
összefüggést.
 Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket.
 Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján.
 Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben, ismerje helyes alkalmazásukat környezet- és egészségkárosító hatásukat.
 Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosításra
 Ismerje az égés folyamatának lényegét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát
tűz esetén.
 Ismerje a fémek helyét a periódusos rendszerben.
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 A tanuló ismerje fel tanult elemek helyét a periódusos rendszerben.
 Néhány fontos tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket, írja
fel kémiai jelüket.
 Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása) az
elvégzett kísérletek alapján.
 Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton is
megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelőtípusba (egyesülés, bomlás).
 Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz
 Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
 Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben is
fontos szervetlen anyagokat.
 Sorolja fel a természetes vizek összetevőit, ismerje szennyezési forrásait
 Ismerje fel egészségét, környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját
környezetében.
 Sorolja fel a levegő összetevőit, szennyezési forrásait
 Ismerje a fémek helyét a periódusos rendszerben, ismerje jelentőségüket
 Ismerje a fémek közös tulajdonságait.
Biológia
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső
felépítését, életmódját.
 Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert
élőlényeiből.
 Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és
állatok lényeges ismertetőjegyeit.
 Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és
környezete közötti összefüggésre.
 Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet
számára létfontosságú.
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 Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására.
 Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak
megakadályozására.
 Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni,
csoportosítani.
 Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok
értelmezésére.
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső
felépítését, életmódját.
 Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert
élőlényeiből.
 Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és
állatok lényeges ismertetőjegyeit.
 Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és
környezete közötti összefüggésre.
 Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet
számára létfontosságú.
 Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására.
 Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak
megakadályozására.
 Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni,
csoportosítani.
 Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok
értelmezésére.
Földrajz
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Afrika helyzete, tájai, vízrajza, természetes növényzete, állatvilága
 Ausztrália tájai, természetes élővilága.
 Amerika helyzete, határai, állatvilága, növényzete, vízrajza
 Latin – Amerikai országok helye a térképen
 Sarkvidékek
 Ázsia fekvése, elhelyezkedése, országai (Kína, India, Japán)
 Ázsiában tanult nagyobb folyók megmutatása a térképen (Jangce, Gangesz, Ob, Volga)
 Észak – Európa országai
 Nagy-Britannia, Franciaország
 Dél – Európai tájai, országai (térképen való megmutatása)
 Törökország, Görögország fővárossal való megmutatása a térképen
 Kelet – Európa államai és fővárosait térképen megmutatni
 Oroszország elhelyezkedése
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Közép-Európa helyzete, határai, tájai, országai
 Németország, Lengyelország, Svájc és Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia
 Európai Unió tagországai
 Európai országok fővárosokkal
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 Magyarország helyzete, szomszédos országai, vízrajza, természetes növényzete,
állatvilága
 Nagytájaink: Alföld, Kisalföld, Alpokalja, Dunántúli – dombság, Dunántúli –
középhegység, Északi – középhegység,
 Magyarország idegenforgalmi helyei
Informatika
Továbblépés feltételei 3. osztály végén:
1. ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a
billentyűzetet és az egeret, életkorának megfelelő oktatási célú programokkal
tevékenykedni
2. ismerje meg egy szövegszerkesztő és egy rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait,
alkalmazásukkal tudjon (tanári segítséggel) egyszerű szöveges dokumentumot
létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni.
3. legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő
algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani.
Továbblépés feltételei 4. osztály végén:
1. ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a
billentyűzetet és az egeret,
használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és
életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet
esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább elterjedt digitális
eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit.
2. ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait,
alkalmazásukkal tudjon egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát,
rajzot, illusztrációt készíteni.
3. legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő
algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát
készíteni.
4. ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus
szolgáltatásokat. legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a
netikett alapjait.
Továbblépés feltételei 5. osztály végén:
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
1. ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
2. tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt
keresni;
3. tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
1. ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat;
2. ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;
3. segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon
különféle adatbázisokban keresni;
4. tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
1. legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
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2. ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
3. legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
4. a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
1. legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
2. legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni;
3. legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
4. ismerje a netikett szabályait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
1. ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
2. ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
1. a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a
megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;
Továbblépés feltételei 6. osztály végén:
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére
1. ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan
használni;
2. tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt
keresni;
3. tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat;
4. tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait;
5. ismerje egy vírusellenőrző program kezelését.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
1. ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a
leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat;
2. használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
3. ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid
bemutatót készíteni;
4. segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon
különféle adatbázisokban keresni;
5. tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában
elhelyezni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
1. legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;
2. ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;
3. képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;
4. tudjon egyszerű programot készíteni;
5. legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;
6. a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.
A tanuló az infokommunikációs témakör végére
1. legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;
2. legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni;
3. legyen képes a találatok értelmezésére;
4. legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére;
5. legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;
6. legyen képes az interneten talált információk mentésére;
7. ismerje a netikett szabályait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
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ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket;
ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való
feltüntetésében.
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
1. a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a
megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;
2. konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz
szükséges információkat;
1.
2.
3.
4.
5.

Továbblépés feltételei 7. osztály végén:
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
1. ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
2. tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
1. tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
2. tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
1. ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket;
2. ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
3. tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
A tanuló az infokommunikációs témakör végére
1. legyen képes megkeresni a kívánt információt;
2. tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
3. használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
1. ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
2. ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;
3. ismerjen megbízható információforrásokat;
4. ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
5. ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
1. a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat
találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
2. a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;
Továbblépés feltételei 8. osztály végén:
A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
1. ismerje meg a különböző informatikai környezeteket;
2. tudja használni az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;
3. segítséggel legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és
szoftvereszközök kiválasztására.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
1. tudjon dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
2. tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás
alapján elkészíteni;
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3. tudjon egyszerű táblázatot létrehozni;
4. ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;
5. tudjon bemutatót készíteni.
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
1. lássa át a problémamegoldás folyamatát;
2. ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket;
3. ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
4. tudjon kódolni algoritmusokat;
5. tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;
6. ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;
7. legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján;
8. legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.
A tanuló az infokommunikációs témakör végére
1. legyen képes megkeresni a kívánt információt;
2. legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;
3. tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait;
4. használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
1. ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;
2. ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és
következményeket;
3. ismerjen megbízható információforrásokat;
4. legyen képes értékelni az információ hitelességét;
5. ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;
6. ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére
1. a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat
találni konkrét tantárgyi feladataihoz;
a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban
Technika
Továbblépés feltételei 5. osztály végén
1. Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító
tevékenységgel járó felelősség belátása.
2. Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.
3. Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű,
biztonságos használata.
4. Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.
5. Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése,
a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
6. A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá,
takarékossá és célszerűvé válása.
7. A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a
tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
8. A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
9. A vasúti közlekedésben való biztonságos részvétel.
Továbblépés feltételei 6. osztály végén
1. Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító
tevékenységgel járó felelősség belátása.
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2. Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről.
3. Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű,
biztonságos használata.
4. Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.
5. Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése,
a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása.
6. Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek
felismerése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes
felismerése, az azzal járó felelősség belátása.
7. A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá,
takarékossá és célszerűvé válása.
8. A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a
tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
9. A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása.
10. A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel.
11. Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása,
készítése.
Továbblépés feltételei 7. osztály végén
1. Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szükséges praktikus
életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása.
2. A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek biztonságos
kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó veszélyek és környezeti hatások
tudatosulása, hibák, működészavarok felismerése.
3. Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése.
4. Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során.
5. A víz- és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és költségek
érzékelésének, becslésének képessége.
6. Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett.
7. A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos készségszintű alkalmazása.
8. Tájékozottság a közlekedési környezetben.
9. Tudatos közlekedési magatartás.
10. A közlekedési morál alkalmazása.
11. Környezettudatos közlekedésszemlélet.
12. Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját felnőttkori életről,
pályaválasztási lehetőségek mérlegelése.
13. Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése.
14. A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése.
Ének
5. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Régi és új stílusú népdal, gregorián ének, 1848-as dal, Himnusz, dal mint műfaj,
munkadal duett, kórusmű, társas ének, a cappella., népszokások, jeles napok dalai,
regölés, Gergely-járás, Szent György- nap, farsang, népzenegyűjtés A hangerő
dinamikai jelzései decrescendo, crescendo. Magyar népdalok előadásmódja:Parlando,
Rubato, Tempo giusto
 dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, rondó, dallami variáció, fúga
szerkesztésmódja.
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 kis éles és kis nyújtott ritmus, fermáta, dúr és moll hangsor, abszolút hangnevek, violinés basszuskulcs, allegro, allegretto, andante, adagio, forte, mezzoforte, piano,
pianissimo,, zenei ábécé lá és dó pentaton és hexachord
 Hangköz, hangsor, formai egység (dallamfordulat, frázis, zenei mondat, dal forma,
variációs forma, és rondó forma, koráldallam), népi hangszer.
 Gregorián ének, reneszánsz tánc oratórium, dal, barokk zene , concerto, divertimento,
versenymű népi zenekar, népi hangszerek: citera, cimbalom, duda, tekerő. Csembaló,
orgona, trombita, oboa. Fúga
6. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Régi és új stílusú népdal, , históriás ének, kuruc kori dal, Szózat, dal mint műfaj, duett,
kórusmű, társas ének, a cappella. Népies műdal műdal, verbunkos zene
 Hatnyolcad, dúr, moll, tercmenet, zenei periódus, visszatérő forma, dallami variáció,
szekvencia, domináns, tonika funkció, díszítés, kánon , szonátaforma, klasszikus
periódus
 6/8, 3/8, felütés, csonka ütem, triola, kis szinkópa , fi, szi, dúr és moll hangsor,
vezetőhang, kromatika, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, abszolút hangnevek,
violin- és basszuskulcs, hármashangzat, allegro, allegretto, andante, adagio, forte,
mezzoforte, piano, pianissimo. Leszállító jel, a-moll, d-moll, e-moll C-dúr, F-dúr, Ddúr, B-dúr, h-moll, g-moll ,feloldójel, kereszt, bé,tempójelzések: Moderato, Andante,
Allegro Allegretto, Adagio, Tranquillo, Spirituoso
 Hangköz, formai egység (dallamfordulat, frázis, zenei mondat, dal forma, variációs
forma, triós forma és szonátaforma, szimfónia, lant, harsona, a szimfonikus zenekar
hangszerei.
 dal, népies dal daljáték, menüett, szvit, szerenád, divertimento, históriás ének,
versenymű, oratórium, szimfónia, verbunkos, kuruc dal, harsona, lant Haydn, Mozart,
Beethoven, Kodály: Mátrai képek, Bakfark Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén
7. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Társas dal, keserves, népdal romantikus dal, táncnóta, népies műdal, ária, chanson,
populáris dal, kánon, rokon és más népek dalai, népdalfeldolgozás .
 Rögtönzés, ritmusvariációk, blues skála, szubdomináns funkció, augmentáció,
diminúció, aszimmetrikus ütem.
 változó ütemmutató, ütemfajták:2/4, 4/4, 3/4, 4/8, 3/8, 6/8,2/2 harmóniai feszültség és
oldás, kis és nagy szext, kis és nagy szeptim
 Homofónia, polifónia, egytémájúság, népi többszólamúság, romantikus zene, műzene,
népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene.
 Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, szvit ismétlés szintjén
romantikus dal, operarészlet, zongoradarabok, programzene, szimfonikus költemény,
balett, ballada, dalciklus, divertimento, impromtu, mazurka, népies műdal, polonéz,
polka, rapszódia, requiem, táncjáték, kamarazene
 Liszt, Erkel, Bánk,bán, Hunyadi, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Verdi,
Wagner, Muszorgszkij, Smetana,
8. évfolyam - A továbbhaladás feltételei
 Társasdal, népdal, komponált dal, új stílusú népdal, régi stílusú népdal előadásmódja .
népdalfeldolgozás, más népek dalai
 Rögtönzés, ritmusvariációk, cluster, blues skála, szubdomináns funkció, augmentáció,
diminúció, aszimmetrikus ütem.
 5/8, 7/8, harmóniai feszültség és oldás, ritmikai, dallami, hangközelemek rendszerezése
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 zenei rendszerezés a formai sajátosságok és a stílus/történet szerint, konszonancia,
disszonancia, zenei impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene,
populáris zene, modern zene.
 Eddig tanult hangszeres műfajok és azok tartalmainak kor szerinti ismerete (Pl.
oratórium barokk, 20. századi jazz, rock).
 Zeneszerzők: Bárdos, Weiner, Farkas, Szőnyi E., Debussy, Honegger, Sztravinszkij,
Prokofjev, Britten, Gershwin, Pendereczky, Kurtág, Petrovics, Szokolay, Balassa S. ,
Pongrácz z, Kocsár M., Dvoŕák, Ligeti.
Vizuális kultúra
5. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Ismerje a legalapvetőbb vizuális jeleket, és tudja alkalmazni őket a különböző anyagok,
formák ábrázolásakor. Ismerje meg a síkszerű ábrázolás alaptörvényeit, jellemzőit.
Ismerje a súrolófény és a szórt fény közti különbséget. Tudjon vetületi ábrát készíteni
egyszerű geometrikusformákról, egyszerű természeti formákat vonalasan és tónusosan
ábrázolni, egyszínű tónusos tanulmányokat ceruzával, akvarellel és temperával
megoldani, a grafika eszközeivel különböző faktúrákat kifejezni, egyszerű értelmezőmagyarázórajzokat készíteni. Tudja a 6-os színkör színeit megfesteni. Tud példákat
megnevezni és alapszinten elemezni az őskor és az ókor építészetéből, szobrászatából és
festészetéből
6. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Tudjon egyszerű mértani testeket (hasáb, henger, gúla, kúp) ábrázolni a megismert
ábrázolási rendszerekben. Képes legyen egyszerű rekonstrukciós feladatok megoldására.
Ismerje és alkalmazza kompozícióiban a színek hangulati hatásait. Tudjon természeti
formákból komponált beállításokat monokróm festéssel reprodukálni, megfesteni
alapszínekkel, működési rajzokat készíteni egyszerű használati tárgyakról, másodlagos
színeket kikeverni temperával, vízfestékkel. Legyen képes kicsit összetettebb természeti
formákat látványszerűen ábrázolni. Ismerje és alkalmazza a színperspektíva szabályait.
Tudja megnevezni néhány középkori művészeti korszak, stílus legjellemzőbb
tulajdonságait. Tudjon koronként néhány alkotást felismerni és megnevezni.
7. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Ismerje az egy és a két iránypontos perspektíva elemeit. Tudjon egyszerűbb mértani
alakzatokat
Perspektívában ábrázolni. Ismerje a rálátás, alálátás alapfogalmakat, a vizuális
kommunikáció fogalmát, főbb lehetőségeit. Ismerje a színek általános (mindennapi)
jelentéstartalmát. Ismerje az emberi test főbb arányait, jellemző befoglaló formáit, a férfi a
női és gyermeki test aránybeli, karakterbeli különbségeit. Tudjon irányfénnyel
megvilágított testcsoportot látványszerűen, plasztikusan érzékeltetni grafikai eszközökkel.
Ismerje és tudatosan alkalmazza kompozícióin a többféle nézőpont szerepét. Tudjon
egyszerű montázst készíteni s egyszerűbb rekonstrukciós feladatot. Ismerje a másodlagos
és harmadlagos színek fogalmát. Tudja előállítani ezeket a színeket, keveréssel
(temperával). Tudjon megnevezni vizuális kommunikációval kapcsolatos eszközöket.
Tudjon egyszerű vetületi képet értelmezni. Ismerje a népi építészet a népi kézművesség
legjellemzőbb alkotásait. Ismeri Magyarország legfontosabb építészeti és képzőművészeti
kincseit.
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8. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen jártas a formai, színbeli tanulmányok készítésében. A látványszerű és az
absztrakt ábrázolást önállóan, saját intellektusának megfelelő szinten megoldani. Ismerje a
vizuális kommunikáció legfontosabb eszközeit. Értse a vizuális kommunikáció
nyelvezetét. Legyen képes kiválasztani a megfelelő technikát, eszközt adott feladat
megoldásához. Ismerje a színkontrasztok fajtáit, és tudjon rájuk egy-egy példát mondani.
Képes egyszerű geometrikus testek képeinek megszerkesztésére az elsajátított ábrázolási
rendszerekben (vetületi ábrázolás, axonometria, perspektíva). A látszati távlattan
szabályait tudatosan alkalmazza. Ismerje az egyetemes és a magyar építészet, szobrászat
és festészet legjelentősebb alkotásait. Legyen képes egyszerűbb mozgások, mozdulatsor
képi ábrázolására alapvető grafikai elemekkel, önportrét festeni, néhány személyes
tárggyal jellemezni saját magát.
Tudatos kompozíciók létrehozása fotomontázs és
kollázstechnikával.
Egy történetből képregény összeállítására fotók felhasználásával. Ismerje a filmkészítés
alapelvét, A állókép, mozgókép, a némafilm, rövidfilm fogalmakat.
Testnevelés
5. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Természetes és nem természetes mozgásformák
 A gyakorláshoz szükséges alakzatok kialakítása.
 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása.
 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
Úszás és úszó jellegű feladatok
 Választott úszásnemben 30 m folyamatos úszás, egy másikban 16 m folyamatos úszás.
 Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.
 Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési
szabályainak betartása.
 Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az
életvédelemben.
 Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző úszásnemek
gyakorlásánál.
Sportjátékok
 A sportjátékok tanult technikai és taktikai készletének ismerete, ezek alkalmazására való
törekvés testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.
 Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására
és tudatos kontrollálására.
 A sportjátékok alapvető játékszabályainak ismerete.
 Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban.
Atlétika jellegű feladatok
 A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű ismerete.
 A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
 A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően.
 Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok
felhasználásával.
 A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
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 A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
 Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
 Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
Torna jellegű feladatok
 A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban
segítségadás mellett.
 A tanult akadályleküzdési módok és feladatok végrehajtása.
 A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő
magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.
 Talajgyakorlat önálló összeállítása.
 Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal.
 Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is.
 A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes
végrehajtása.
 A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások
elfogadása.
 A balesetvédelmi utasítások betartása.
 Segítségnyújtás a társaknak.
6. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Természetes és nem természetes mozgásformák
 A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny kialakítása.
 Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása.
 Önálló bemelegítés végrehajtása.
 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
 Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása.
 A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
Úszás és úszó jellegű feladatok
 Választott úszásnemben 50 m, egy másikban 16 méter folyamatos úszás.
 Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.
 Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, valamint az uszoda, fürdő viselkedési
szabályainak betartása.
 Ismeretek az úszástudás, a vízbiztonság szerepéről az egészség megőrzésében és az
életvédelemben.
 Külső visszajelzés információinak elfogadása és hasznosítása a különböző úszásnemek
gyakorlásánál.
Sportjátékok
 A sportjátékok technikai és taktikai készletének ismerete, ezek alapvető alkalmazása
testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.
 Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes végrehajtására
és tudatos kontrollálására.
 A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
 Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a sportjátékokban.
Atlétika jellegű feladatok
 A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
 A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
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 A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának megfelelően.
 Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok
felhasználásával.
 A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
 A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
 Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
 Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
Torna jellegű feladatok
 A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és támaszgyakorlatokban
segítségadás mellett.
 A tanult akadályleküzdési módok és feladatok végrehajtása.
 A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek megfelelő
magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.
 Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.
 Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és kargyakorlatokkal.
 Az alaplépésekből 24 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére is.
 A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően helyes
végrehajtása.
 A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások
elfogadása.
 A balesetvédelmi utasítások betartása.
 Segítségnyújtás a társaknak.
7. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Természetes és nem természetes mozgásformák
 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása. Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában
 A tanult sportági bemelegítések alapgyakorlatainak ismerete.
 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
 Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok előadása zenére.
 Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
 Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
 A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Úszás és úszó jellegű feladatok
 A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.
 Mellúszás kar- és lábtempó: 2-4 ciklussal úszás; siklás a ciklusok között.
 Felelősségérzet, érdeklődés, segítőkészség kinyilvánítása a vizes feladatokban.
Sportjátékok
 Gazdagabb sportjáték technikai és-taktikai készlet.
 Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
 A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
 A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
 A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
 Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok,
vélemények szóban történő kifejezése.
Atlétika jellegű feladatok
 Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
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 Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult
versenyszabályoknak megfelelően.
 Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
 Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések
és a befejező mozgások összekapcsolása.
 A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
 Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
8. évfolyam – A továbbhaladás feltételei
Természetes és nem természetes mozgásformák
 A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre alkalmas
mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és megfelelő intenzitású
végrehajtása. Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában
 Önálló sportági bemelegítés végrehajtása.
 A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
 Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
 Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
 Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
 Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
 A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
Úszás és úszó jellegű feladatok
 A tanult két úszásnemben mennyiségi és minőségi teljesítményjavulás felmutatása.
 Mellúszás az egyén adottságainak és képességeinek megfelelően.
 A vízben mozgás prevenciós előnyeiről, a fizikai háttérről ismeretek.
 A vízből mentés alapgyakorlatainak bemutatása.
 Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségek elemi
ismeretei.
 Ismeretek az úszásról mint a legszimmetrikusabb és legsokoldalúbb testet igénybe vevő
sportágról. Társ kimentése egyszerű mentési módokon.
Sportjátékok
 Gazdagabb sportjáték technikai és-taktikai készlet.
 Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
 A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
 A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
 A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
 Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok,
vélemények szóban történő kifejezése.
Atlétika jellegű feladatok
 Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
 Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult
versenyszabályoknak megfelelően.
 Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
 Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendületszerzések
és a befejező mozgások összekapcsolása.
 A aerob, anaerob mozgások élettani jelentőségének ismerete.
 Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
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Hittan:
5. évfolyam – Alapkövetelmények
- A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban.
- Ismerje az egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját alap szinten és liturgiáját, a hét
szentség és a szentelmények liturgiáját.
- Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban.
- Ismerje a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.
6. évfolyam – Alapkövetelmények
- Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás
fogalmaitól.
- Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, szervezeti
felépítését.
- Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, hogyan valósította és
valósítja meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban.
7.-8. évfolyam – Alapkövetelmények
-

-

Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit,
tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy az üdvösséget
ígérő Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és
jelképekben fogalmazódik meg.
Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját korára,
önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére alkalmazni.
Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok
Cselekedeteit és a leveleket.
Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal megfogalmazott
újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői élményszerűen
meggyőződtek arról: mesterük a megígért Messiás, s az ember üdvössége érdekében
valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által közvetített tanításában
és az Eukharisztiában jelen van.

15.Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
15.1. Az egészségnevelési elvek:
Harmonikus emberi kapcsolatra nevelés
- az ember viszonya önmagához, családjához, embertársaihoz, a társadalomhoz,
intézményekhez
- emberismeret, empátia, alkalmazkodóképesség
- egyén és közösség, a közösségbe való beilleszkedés, a közéletben való aktív részvétel
- kultúrált viselkedés minden élethelyzetben felnőttekkel, tanárokkal, és diáktársakkal
- embertársi, nemek közötti kapcsolatok, magatartásformák alakítása
- (szolidaritás, kooperáció, barátság)
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- viselkedésünket meghatározó szabályozó értékek, normák, szokások, hagyományok,
erkölcs, vallási előírások, divat,
- társadalmi értékrend
- saját és mások testi épségének óvása
A tárgyi környezettel való harmonikus kapcsolatra nevelés:
- kultúrált és esztétikus környezet kialakítása
- a közvetlen környezet rendben tartása, óvása, szépítése ( osztálytermek, folyosók,
ebédlő, udvar, mosdók)
- környezetkímélő magatartás és életmód
Betegségek elkerülése, az egészség megóvása:
- tevékenység – terhelés harmonikus aránya
- baleseti óvórendszabályok ismeret, alkalmazása
- közlekedési kultúra: gyalogos, kerékpáros közlekedés szabályainak betartás; a
tömegközlekedési eszközök kulturált, szabályos használata
- helyes magatartás betegség esetén
- elsősegély nyújtási ismeretek megtanulása, alkalmazása
- egészséges, korszerű és rendszeres táplálkozási szokások
- rendszeres testmozgás, sport
- megfelelő, rendszeres személyi higiénia
- évszaknak megfelelő, esztétikus, praktikus öltözködés
- helyes napirend, életrend kialakítása( pihenés – munka helyes aránya, megfelelő alvási
idő)
- egészséget fenyegető, környezetkárosító anyagok, környezeti ártalmai elkerülése,
kiszűrése
A lelki egészség megóvása:
- önismeret, önkontroll, önbizalom; autonómia, személyiség megőrzése
- pozitív életszemlélet elsajátítása
- szorongás – és a stresszoldó technikák megtanulása; pozitív –negatív élmények
feldolgozása
- emberismeret, empátia, alkalmazkodóképesség, nyitottság
- problémamegoldó készség fejlesztése
- döntési képesség, érzelmi kifejezőképesség fejlesztése
- deviancia
- egyéni képességek, lehetőségek és célok összhangja
- keresztény értékrend megismerése, Isten és emberszeretetre való nevelés.
Függőséghez vezető jelenségek feltárása, illetve szokások megelőzése:
- egészség károsító élvezeti szerek
- nyugtatók, serkentő, drogok
- szenvedélybetegségek
- függőséghez vezető okok feltárása, tudatosítása
- a függőség egészségkárosító következményei
- konfliktus, válságkezelés más, lehetséges megoldásai
Családi életre, társsá, szülővé nevelés:
- barátság, nemi szerepek, partnerkapcsolatok szexuális kultúra
- szülői felelősség
- a család funkciója, jelentősége a szocializációban
- családtípusok
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- a családi élet szervezése
- kapcsolatok a családok között,
- konfliktusok a családon belül, feldolgozásuk, feloldás módjuk
Szabadidő-kultúra fejlesztése:
Funkciók szerint:
- elhasznált energiák pótlása
- szellemi, testi kondíció megőrzése, fejlesztése
- társas kapcsolatok ápolása, fejlesztése
- önmegvalósítás, önfejlesztés
- optimális pszichés állapot kialakítása, fenntartása
Szabadidős szokások kialakítása:
- a szabadidő hasznos eltöltése, illetve káros, haszontalan felhasználása
- a tömegkommunikációs eszközök szerepe, hatása, manipulatív szerepének
- felismertetése
- igényes és igénytelen szórakozás
- helyes szabadidő tervezés, szervezés kialakítása
15.2. Környezeti nevelési elvek
15.2.1. Törvényi háttér
-

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése a 2005-2014 közötti évtizedet a
Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. A nemzeti közösség egy teljes
évtizedet szán annak a célnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját
áthassák a fenntarthatóság, a környezet-és egészségvédelem alapértékei.

15.2.2.Általános hosszú távú célok
Az ember környezetéhez hozzá tartozik mind a természetes, mind az épített és a társadalmi
környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az
ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és
szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezettel
kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős
személyiségeivé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani mindenki számára azt a lehetőséget,
hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert,
pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezettséget.
A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környezeti nevelés
rendszer-szemléletű, holisztikus látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a részek felé való
megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti nevelés élethosszig tartó
folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más színterein is (család, óvoda, más
intézményes és intézményen kívüli terület).
A környezeti problémák igazából soha nem helyi jellegűek, mindig tágabb környezetre hatnak,
mégis érzelmileg fontos, hogy a környezeti nevelés helyi problémákra, a helyi természetitársadalmi jellemzők megismerésére támaszkodjon, miközben megláttatja ezek globális
összefüggéseit. Az aktuális problémák szemléletformáló hatásán keresztül eljut a gyermekekben
a jövő iránti erkölcsi felelősség kialakításáig. Cél olyan emberek nevelése, akik a természetes
és a társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a
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természettel harmonikusan tudnak együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják vezetni,
ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie.
A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja az
együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti szeretet kialakítása, a
társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesztése.
A jövő problémái sok esetben még előreláthatatlanok, ezért fontos feladata a környezeti
nevelésnek a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás
képességének kialakítása, fejlesztése.
Fontosnak tartjuk, hogy a jövő embere legyen képes a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, járuljon hozzá a Föld egészséges folyamatainak visszaállításához, ezért
céljaink közé tartozik, a környezettel való harmóniára törekvés kialakítása, a környezettudatos
magatartás és életvitel kialakításának elősegítése.
E célok megvalósításának alapja a közvetlen és tágabb környezet ismerete, s ez által kialakítható
a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten,
mely a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvé válik.
A célok eléréséhez szükség van bizonyos készségek kialakítására, fejlesztésére.
E készségek a következők:
alternatív problémamegoldó gondolkodás
analizálás és szintetizálás,
rendszerszemlélet
kreativitás
problémaérzékenység
együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód
vitakészség, kritikus véleményalkotás
konfliktuskezelés és megoldás.
15.2.3.. Az iskola jövője
Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol a belső terek hangulatosak, derűsek,
virágosak.
Diákjaink és dolgozóink figyelnek az intézmény energia- és vízfelhasználás módjára,
mennyiségére.
Csökken a keletkezett hulladék mennyisége. Igyekszünk megteremteni a szelektív
hulladékgyűjtés feltételeit.
Diákjaink aktív, kezdeményezői lesznek a környezet tudatos védelmére és megóvására
kialakított szemléletmód elterjedésében a településen.
Törekszünk arra, hogy mind a reál, mind a humán tantárgyak természeti környezetben való
oktatása - ha ezt a tananyag témája engedi – megvalósuljon.
Nagyobb hangsúlyt fektetünk az egyes tantárgyak témái által adott környezetnevelési
lehetőségek kiaknázására.
15.2 4. Célok, feladatok, sikerkritériumok
Rövidtávú célok

Sikerkritériumok

Feladatok

A környezeti nevelés az A
helyi
tantervben
a Az iskolai élet egészét átfogó
oktatás
és
nevelés műveltségi területenként és környezeti nevelés valósul
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valamennyi területén jelenjen tanmenetekben is konkrétan meg:
meg
jelöljük meg a feladatokat és
- átdolgozott
módszereket
tanmenetek
- több
környezeti
tartalom a tanórákon
- változatosabb tanítás,
nevelést
segítő
módszerek
Erősítjük a tantárgyközi
kapcsolatokat, hogy a tanulók
egységben lássák az egy
témához tartozó ismereteket.

Környezeti nevelést célzó
vetélkedők szervezése.
Szakkör
indítása,
pályázatokon való részvétel.

Az
ismeretek
rendszerszemlélettel,
összekapcsolódnak.
Egyre több tanuló vesz részt a
vetélkedőkön, szakkörökön,
környezethez
való
viszonyulásuk
szemmel
láthatóan változik.

A pedagógusok, a felnőtt
dolgozók és szülők személyes
példájukkal
legyenek
a
környezettudatos
életvitel
terjesztői.

Képzések, továbbképzések,
szülői értekezletek tartása az
adott témában.
Az
iskolai
programok
tervezésekor szempont, hogy
a lehetőségekhez képest
minél
környezetkímélőbb
legyen a program

A felnőttek rendelkeznek
mindazon
ismeretekkel,
szakmai hozzáértéssel és
személyiségvonásokkal,
amelyek
a
környezettudatosság alakítása
során mintaként szolgálhat.
Egyre több pedagógus vesz
részt
az
idevonatkozó
képzéseken.

Az
iskola
tisztaságának Tisztasági
javítása,
a
szemét szervezése.
mennyiségének csökkentése. hulladékgyűjtés
megvalósítása

„őrjárat” Javul az iskola tisztasága. A
Szelektív tanulók és az iskola dolgozói
fokozatos szelektíven
kezelik
a
papírhulladékot.
A
megvalósításhoz szükséges
települési
szelektív
hulladékgyűjtésnek
a
kialakítása.

Takarékoskodás a vízzel és Rendszeres,
majd
villannyal.
alkalmankénti ellenőrzések.
Mérések
számítások,
következtetések
–
ezek
közlése a faliújságon

Nem lesznek nyitva felejtett,
vagy csöpögő csapok, égve
felejtett
villanyok.
Észrevehetően csökken az
iskola
víz
–és
villanyszámlájának összege.

A tanulók ismerjék meg a
szűkebb
környezetüket,
lássák
az
értékeket,
problémákat,
ápolják
a
hagyományokat.

Megismeri a gyermek a
környezetét,
így
jobban
kötődik hozzá és megóvja.
Egyre többen és egyre
eredményesebben

Természetben, környezetben
végzett
szemlélődés,
vizsgálódás,
kutatómunka,
(természetismeret, földrajz,
fizika, hon-és népismeret
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órákon
és
tanórákon) szerepelnek a meghirdetett
Kiállítások,
vetélkedők, vetélkedőkön, programokon.
előadások
szervezése,
videonézés
a
témában.
Mindezt
a
tanévben
folyamatosan, valamint egy
programsorozaton
belül
valósítjuk meg.
Legyenek
környezetük,
védelmezői!

a

tanulók „Örökbefogadási
akciók”
szülőföldjük egy-egy fát, területet, amihez
rendszeresen
visszajárnak,
figyelik
változásait,
gondozzák.
Faültetés,
madáretetés

Szemmel láthatóan változik
az
iskolai
közösség
közvéleménye,
morálja.
Beszélgetések, osztályfőnöki
órákon, kirándulásokon egyre
többször téma a szülőföld
értékei.

Fejlesszük
a
tanulók
problémamegoldó
gondolkodását, az önálló
ismeretszerzés képességét –
megalapozva az élethosszig
tartó tanulást!

Kiselőadások tartása, ehhez
könyvtári
szakirodalom
használata. „Zöld faliújság”
készítése.
A
témával
foglalkozó tantárgyak közötti
koncentráció megvalósítása,
az itt szerzett információk
tanórán kívüli rendszerezése
(szakkör).
A
térségben
meghirdetett
különböző
versenyeken való részvétel.

Egyre több gyermek keres
szakirodalmat a könyvtárban,
a keresés módszere egyre
biztosabb és határozottabb. A
gyermekek
észrevehetően
könnyebben
képesek
a
különböző órákon tanult
információkat koncentrálni.
A
különböző
területi
versenyeken
egyre
jobb
eredményt érnek el.

A tanulókban ébresszünk
hajlandóságot
az
aktív
részvételre. Alakítsuk ki a
tenni akarást a problémák
megoldására. Az aktív munka
során
törekedjenek
a
gyermekek
az
együttműködésre!

A fent említett programokat
csapatok
számára
is
meghirdetjük.
Az
eredményeket a faliújságon
közzé
tesszük.
Lehetőségekhez
képest
honoráljuk a részvételt és
eredményességet ( emléklap,
tárgyjutalom…)

A tanulók jelzik igényüket a
programok iránt. Szívesen
vesznek részt a programok
szervezésében is. Kialakul a
gyermekekben
a
csapatmunka-szellem.
A
becsületesség, sportszerűség,
egymás
véleményének
meghallgatása
jellemzővé
válik.

Készítsük fel a gyermekeket,
hogy ha lehetőségük van
választani, dönteni, akkor a
környezetkímélő termékeket,
technológiákat
részesítsék
előnybe.

Előadások tanulóknak, ill. Döntésképesség
tanulók
által
a környezetkímélő szempontok
környezetkímélő termékekről, alapján
technológiákról
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16. Pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos
intézkedések
Az iskola pedagógiai programja minden érdeklődő számára megtekinthető és
tájékoztatás kérhető:
- Fenntartó
- Római Katolikus Plébánia, Kál
- Iskolai irattár
- Iskolai könyvtár
- Igazgató
- Igazgatóhelyettes
Az iskolai nevelői szobában egy példány - a többi alapdokumentummal együtt –
megtalálható.
A program módosítása az alábbi kritériumok esetén szükséges:
- A törvényben előírtak szerint.
- Jogszabályokban bekövetkezett változás esetén.
- A fenntartó javaslatára
- Az SZMK kezdeményezésére.
- A nevelőtestület javaslatára.
- A finanszírozás jelentős változása esetén.
- Tartalmi változások esetén.
- SZMSZ változásakor.
Döntéselőkészítő- egyeztető fórumok, amelyek javaslatára össze kell hívni a
módosítással foglalkozó fórumot.
- fenntartó
- nevelőtestület (50%+1)
- szülők ( 50%+1)
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
- A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok
megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A szakmai munkaközösségek
minden tanév végén értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános
célok és követelmények megvalósulását.
- Felülvizsgálata minden tanév megkezdése előtt illetve a törvényi
változásoknak megfelelő időpontban történik.
Legkésőbb a 2017-2018. tanév során a tantestületnek el kell végeznie a pedagógiai
program teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését és szükség
esetén ezen pedagógiai programot módosítani kell, vagy teljesen új pedagógiai
programot kell kidolgoznia.
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