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I. BEVEZETŐ 
 
 

1. Bevezető 
 
A Kormány 5/2020. (I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról. 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§ rendelkezik a pedagógiai program tartalmi 
követelményeiről. 
 
A pedagógiai program felülvizsgálatát 2020. április 30-ig  kell elvégezni a 5/2020. (I.31.) 
Kormányrendelet alapján. 
 
A nemzeti alaptanterv az iskolák nevelő – oktató munkájának tartalmi szabályozása.  
 
Az alaptörvénybe foglaltakat figyelembe véve a NAT alapvető célja a nemzeti műveltség 
elmélyítése mellett a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, az erkölcsi értékek és 
a szellemi – érzelmi fogékonyság elmélyítése. 
 
Feladata továbbá, hogy  a családdal együttműködve neveljen az igazság, a jó és a szép iránti 
fogékonyságra, egészséges érzelmi, testi képességek fejlesztésére a  harmonikus  személyiség 
kialakításáért. 
 
A pedagógiai program bevezetésére 2013. szeptember 1-jén került sor felmenő rendszerben 
első és ötödik évfolyamon.  
Az intézményünkre új feladatok hárultak, növendékeinket alapvető ismeretekkel és készségekkel 
látjuk el. 
 
Az alsó tagozaton  feladatunk a tanulók között tapasztalható egyéni fejlődésbeli különbségek 
pedagógiai kezelése. 
Felső tagozaton  feladatunk a tanulási eredményességhez szükséges  kulcskompetenciák  meg- 
alapozásának folytatása. 
 
Kommunikációs készségeiket, társas viselkedésük szabályait is el kell sajátíttatnunk diákjainkkal az 
erkölcsi nevelés során. Erre az etika  órákon nyílik a legnagyobb lehetőség. 
Fontos, hogy diákjaink gazdag, sokrétű tanulási tapasztalattal rendelkezzenek. Ha sikeres  
pedagógusok kívánunk lenni, és jó eredményeket szeretnénk elérni a munkánk során, diákjainkat 
úgy kell felkészítenünk változó világunkban, hogy sikerességükhöz megfelelő készségekkel 
rendelkezzenek. 
 
Olyan légkört kell teremtenünk, amelyben a gyerekek személyisége harmonikusan fejlődhet, 
és a nevelőtestület tagjai a problémák és feladatok megoldását felelősségteljesen és pozitív 
hangulattal végzik. 
 
Nevelőtestületünk teherbírása, felkészültsége és a gyermekek  szeretete a garancia arra, hogy 
minden nap a legjobb megoldást keresve végezzük nevelő – oktató munkánkat. 
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A pedagógiai programban foglaltak a fenntartó által biztosított feltételek szerint valósulhatnak 
meg. 
 
 

2.  Az intézmény története 
 
Már a XVIII. században nádfedeles iskola állt a főutcán, melyben  Miklós Deák tanított.  
A protestáns gyermekek oktatása II. József türelmi rendeletéig szünetelt.  Az 1790-es években a 60 
tanuló az iskolát csak télen látogatta.  
 
Záborszky Péter  jegyző-tanító  40 évig tanított a községben, s ez idő alatt  oktatott az iskolában 
többek között Hrúz György, aki Petőfi Sándor anyjának nagybátyja volt.   
   
1910-ben  két  új  tanító  érkezett  a  faluba:  Blaskovits  Oszkár, iskolánk névadója és Hernád  
Sándor. Névadónk, a rektor úr, 38 évig dolgozott a községben, s ez idő alatt generációk  nevelését-
oktatását végezte, irányította. 
 
1948-ban  államosították az iskolát, és Hernád  Sándor lett  az igazgató.  
A  következő igazgató Malatinszky Jenő volt.  
1960-tól   Tóth  Erzsébet   lett  az   iskola  vezetője.  1949-1964  között  nem  tanították az orosz 
nyelvet, helyette a szlovák nyelv  fakultatív oktatása folyt.    
 

Az utóbbi 35 év igazgatói:  - Dr. Kovács Gyuláné (1976-1991) 
      - Reinhardtné Barkóczy Emese (1991-1994) 
      - Rétvári Sándor (1994-2000) 
      - Sándor Miklós  (2000-2002) 
      - Tóthné Seres Katalin 2002-től  
 
2002-2003.   tanévtől   a  zeneiskola  is  az  iskola  hatáskörébe   került.  Névváltozás  történt, az 
intézmény új neve Blaskovits Oszkár Általános és Zeneiskola lett. 
 
A 2003-2004. tanévtől a zeneiskola önálló intézményként működik alapfokú művészeti iskolaként, 
így az általános iskola neve újra Blaskovits Oszkár Általános Iskolára módosult. 
 
A Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért alapítvány  1999-ban alakult meg, munkájával segíti 
iskolánkat. 
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A tanulók létszáma 2007-től folyamatosan nőtt, így emelkedett   a pedagógusaink létszáma is.  
 

Év Tanuló létszámok (fő) 

2007 160 

2008 163 

2009 164 

2010 172 

2011 190 

2012 201 

2013 227 

2014 244 

2015 270 

2016 289 

2017 303 

2018 339 

2019 368 

 
 
Engedélyezett pedagóguslétszám 30 fő. 
Jelenleg,  27 kinevezett (ebből 4 részmunkaidős), 1 áttanító és 3 óraadó pedagógust alkalmazunk, 
tanulóink létszáma a 2019-2020. tanévben 368 fő.  
 
Az oktatás és nevelés színvonalának emeléséért a nevelőtestület tagjai szükségesnek érezték 
a továbbképzéseken való részvételt, melyek a következők voltak a 2018-2019. tanévben: 
 

- Ének-zene szakos tanár (másoddiploma) 
- A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? 
- Játékra fel! A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben 
- Vándortábor 
- A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. Az IKT eszközök rendszerszerű 

használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – Alapozó továbbképzés 
- Számítástechnikai eszközök a tanítás-tanulás folyamatában 

 
 
Szabadon tervezhető órakeret 
 

 1. 
osztály 

2. 
osztály 

3. 
osztály 

4. 
osztály 

5. 
osztály 

6. 
osztály 

7. 
osztály 

8. 
osztály 

Szabadon 
tervezhető 
órakeret 

2 2 2 2 1 2 2 2 
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Szabadon tervezhető órakeret iskolánkban 
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Informatikát 3., 4., 5., 6., 7., 8. osztályban oktatunk csoportbontásban, mivel a számítástechnika 
terembe egyszerre mindössze 20 tanuló fér be. 
Az angol nyelv oktatása a 2023-2024. tanévtől: a negyedik osztályban kezdődik az idegen nyelv 
tanítása. 
 
A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére változatos szabadidős programokat tartunk a 
tanév során 4-et, illetve az osztályfőnökök szintén a félévente 2 szabadidős programot szerveznek 
osztályuknak (színházlátogatás, gyalog- és kerékpártúrák szervezése, múzeumlátogatás). 
 
2011-től iskolánkban az alapítvány és a nevelőtestület szervezésében közös rendezvényünk a 
Blaskovits gála, ahol a tanulók, szülők és pedagógusok szórakoztatják az érdeklődőket. 
 
A napközis csoportok munkája szintén változatosan alakul 2011-től, színvonalas munkájukról 
havonta készül egy-egy témában kiállítás.  
 
 
Hagyománnyá vált szakköreink az angol szakkör, német szakkör, újságíró szakkör, énekkar, sakk 
szakkör, kézilabda, informatika szakkör. 
 
2006-tól a Gödöllői Nevelési Tanácsadó szakemberei, illetve iskolánk fejlesztő pedagógusa is 
segíti az SNI-s (sajátos nevelési igényű) tanulók és a BTM-es (beilleszkedési, tanulási és 
magatartási problémával küzdő) tanulók munkáját. Pszichológus, gyógypedagógus és logopédus is 
dolgozik iskolánkban. 
 
2013-tól Veresegyházi Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógusai 
foglalkoznak az  SNI-s  gyermekekkel. 
 
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye és iskolánk fejlesztő pedagógusa 
segíti a BTM –es tanulók munkáját. 
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Az intézményben tanulók és dolgozók munkáját motiválja, hogy a tantermek berendezése 2008 és 
2013 között teljes felújításra került. 2010-ben pályázat útján az iskola akadálymentesítésére került 
sor. 2011-ben pedig megtörtént az iskola épületének teljes felújítása. 
 
Az iskola komplex akadálymentesítése: 
KMOP -4.5.3. – 09 -2009 – 0045   29.700.000.- Ft 
 
Energetikai felújítás: 
KEOP – 5.3.0/A/09 – 2010 – 0388   71.738.149.- Ft 
 
Iskolabővítés:                 226.797.940.-Ft 
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3. Az iskola eredményei 
 

2018-2019. TANÉV 
 

Tanulmányi eredmények/tantárgyi átlag  
 

Tanulmányi eredmények (magatartás, szorgalom kivételével) 

Osztály Átlag % 

1.a osztály 4,77 95,4 

1.b osztály 4,78 95,6 

2.a osztály 4,50 90,0 

2.b osztály 4,60 92,0 

3.a osztály 4,40 88,0 

3.b osztály 4,40 88,0 

4.a osztály 4,47 89,4 

4.b osztály 4,52 90,4 

5.a osztály 3,84 76,8 

5.b osztály 4,40 88,0 

6.a osztály 4,00 80,0 

6.b osztály 4,03 80,6 

7.a osztály 4,00 80,0 

7.b osztály 4,21 84,2 

8. osztály 4,13 82,6 

Iskola átlag 4,35 87,0 

 

 
 
Magatartás, szorgalom év végi értékelése  
 

Magatartás átlag 

1-4. évfolyam 4,44 

5-8. évfolyam 4,13 

1-8. évfolyam 4,30 

 

Szorgalom átlag 

1-4.évfolyam 4,44 

5-8. évfolyam 3,90 

1-8. évfolyam 4,19 
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4.  Az iskola jelenlegi szerepe a település életében 
 
Intézményünk az oktatás mellett kulturális funkciókat is betölt: 

- szabadidős programjaival a diákok szabadidejének hasznos eltöltését segíti; 
- lehetőséget  biztosít más szervezetek és magánszemélyek  kezdeményezéseivel a 

programok gazdagítására, például: korcsolyaoktatás, tánc, kézműves foglalkozások, 
angol tanfolyam helyének biztosítása; 

- szerkesztett műsoraival színesíti az önkormányzat által szervezett rendezvényeket 
● nemzeti ünnepeinken 
● nyugdíjasok köszöntésekor 
● a magyar kultúra napján 

- a  Falumúzeum vezetője és pedagógusaink együttműködésével igyekszünk a népi  
hagyományokat megismertetni diákjainkkal; (napközis foglalkozások, technika, hon-és 
népismeret órák) 

- múzeumi órák  szervezésével a tanórákat színesítjük az ott megtalálható tárgyi és írásos                     
           emlékek megismertetésével. 

 
A település óvodáival jó kapcsolatot alakítottunk ki: 

- A Gergely napi népszokás felelevenítésével hívogatjuk a leendő elsősöket iskolánkba. 
 
Az egyházakkal való jó együttműködés és a kötelezővé tett etika, illetve hit- és erkölcstan 
oktatás bevezetésének eredménye az Evangélikus, Katolikus és Református Egyház által 
szervezett hit- és erkölcstan oktatások  kötelező óraként való beépítése a diákok órarendjébe. 
 
 

5. Terveink a jövőben 
 
A tanulói létszám folyamatos növekedésével szükségessé vált az iskola bővítése. 7 tanteremmel 
bővült, az elkövetkezendő években további tantermekre lesz szükségünk. Az iskolabővítés 
megvalósulása után 1 szaktantermet tudtunk kialakítani hatékonyabb  oktatási eszközök 
alkalmazásával. A szaktantermek további kialakítását kívánja meg a korszerű oktatás. 
 
A mindennapos testnevelés bevezetésével egy tornaszobát is kialakítottunk, így lehetőségünk 
van a néptánc oktatás igényesebb megvalósulására. 
 
A továbbképzéseken kiemelt szerepet kívánunk biztosítani a tehetséggondozásnak és a 
konfliktuskezelésnek.  
 
A nagy létszámú osztályok esetén eredményesebb munkát érhetnénk el további 
csoportbontással, ennek eddig elsősorban az akadálya a csoportok elhelyezése volt. 
 
Kiemelt szerepet kívánunk biztosítani az egészséges életmódnak, változatos mozgásformák 
alkalmazásával, ilyen az úszásoktatás. 
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Az iskolakert kialakítását 2019. szeptemberében elkezdtük, a feladatok szervezését a 
diákönkormányzat végzi. A technika órák keretében a gyerekeket eljuttatjuk az iskolakert 
műveléséhez szükséges ismeretekhez.  
 
Mivel a tanulói létszámunk folyamatosan nő, kívánatos lenne az iskola udvarának bővítése a 
szomszédos telkek vásárlásával. 
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II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ – NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, 
ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 
Az iskola nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 
 

„Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz  a holnap”- 
                                                                                                                                 Szent-Györgyi Albert 
 

1. Alapelveink 
 
Értékeink átadása és erősítése 
- A gyerekeink erkölcsi fejlesztése során igyekszünk kialakítani a felelősségtudatot, igazságérzetü- 
  ket, önálló gondolkodásra, önfegyelemre és felelős életvitelre kívánjuk őket nevelni. 
- A példamutatást az iskolai közösségi életben erősíteni kívánjuk. 
- Az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 
- Megismertetjük tanulóinkkal a nemzeti kultúrák és történelmünk fontosabb eseményeit. 
- A törvénytiszteletre, az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletére neveljük őket. 
- A családi élet kiemelkedő jelentőségének, testi és lelki egészség kialakításának megismertetésére  
  törekszünk; 
- Célunk, hogy a természetet és  környezetünket megismerjék, értékeit védjék, törekedjenek  taka- 
  rékosan és felelősségteljesen felhasználni az ott rejlő erőforrásokat. 
 
Esélyegyenlőség  
- Személyiségfejlesztésük során a hátrányos helyzetű vagy a fogyatékkal élő emberek iránt legye-    
  nek segítőkészek és érzékenyek. 
- Az  iskolában erősítsük gyerekeinkben a folyamatos alkalmazkodás képességét.  
- Motiváljuk közösségünket az új helyzethez való alkalmazkodásra. 
- Fontos pedagógiai szempont, hogy lehetőséget biztosítsunk a beilleszkedési, tanulás, magatartási 
  zavart mutató és a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére. 
 
A tanulás tanítása 
- Az élethosszig tartó tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. 
- Így a pedagógusoknak a diákok érdeklődését  fel kell kelteni a tanítandó ismeret iránt. 
- A folyamatnak elengedhetetlen lépése a tanulás, ismeretszerzés lehetőségeinek megismertetése,  
  a szerzett tudás alkalmazása, valamint az eredmények értékelése. 
 
 

2. Értékek 
 
Iskolánk pedagógiai programjának értékei 
Változó világunkban fontosak a gyökereink, iskolánk, településünk hagyományai, országunk 
története. 
Uniós tagállamként igyekszünk tanulóinkkal a környező országok kultúráját is megismertetni, 
és elérni, hogy fogékonnyá váljanak a megismerés iránt.  
A médiatudatosságra nevelés során kritikai értékkel fogadják a feléjük áradó  információ- 
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áradatot. Ismerkedjenek meg a média működésével és hatásmechanizmusával, de tudjanak 
különbséget tenni az etikai tartalmú és értéktelen információ között. 
Iskolánk pedagógiai munkájának, programjának középpontjában a tanulók  állnak, s tudásuk, 
képességük, készségük, személyiségük fejlesztése. 
Kiemelt szerepet fordítunk a testi és lelki egészségre, különösen a szabadidős foglalkozásaink 
során.  
A helyes táplálkozás, mozgás fontosságának elfogadtatása, illetve káros szenvedélyek megelőzése is 
célunk.  
Programunk mellett iskolánk értéke a nevelőtestület nevelésben, tanításban tanúsított 
egységes és következetes szemlélete. 
Az ÖKO iskolai programok megvalósítása (szeptember – június). 

 
 

3. Céljaink 
 

Oktatás területén 
Eljuttatni tanulóinkat a 8. osztály év végére, nemcsak azért, hogy a   különböző   középiskolák  
differenciált  elvárásainak  minél  jobban  meg  tudjanak  felelni, hanem azért is, hogy a tudás 
rangja,  a szorgalmas  és tisztességes munka értéke  a megfelelő helyre kerüljön.  
Ehhez rendelkezésre állnak a pedagógusok, akik tudásuk legjavát adják (továbbképzések 
központilag, önállóan), megkeresik a  legjobb módszereket, programokat dolgoznak ki a 
műveltségi anyag elsajátítására. 
 
A tanulók általános műveltségének megalapozása az alkalmazó, teljesítő ismeretek átadása, 
amely történik 
- a tudományos alapokon nyugvó, 
- megismerési tapasztalatokkal és kísérletekkel bizonyított, és állandóan szükség szerint bővíthető  
  ismeretanyag átadásával,  
- valamint a tanulók logikus gondolkodásának fejlesztésével. 
 
A tanulók  biztos  olvasás,  írás, matematikai  készségeinek  kialakítására,  fejlesztésére törekszünk. 
Az anyanyelvi  nevelés  során  kívánt  célunk a szép magyar beszéd elsajátíttatása és  használata. 
A nyelvi igényesség kialakításával legyenek képesek kulturált társas együttműködésre, helyes- 
írási rendszerünknek megfelelő szövegalkotás önálló alkalmazására. 
Ismeretterjesztő tantárgyak tanítása során az ok-okozati összefüggések megláttatására és feladat- 
megoldó gondolkodási képességek fejlesztésére törekszünk. 
Megismertetjük   tanulóinkkal   a   különféle,   számukra   legalkalmasabb   tanulási módszereket, 
hogy  képesek  legyenek az önálló ismeretszerzésre, az önművelésre. 
Célunk továbbá tanulóink kreativitásának és kezdeményező képességének fejlesztése. 
Feladatul tűztük ki, hogy fejlesszük tanulóinkban a kommunikációs képességeket  minden tantárgy 
tanítása során. 
 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével legyenek képesek a hozzájuk érkező nagy 
mennyiségű információ feldolgozására, átadására. 
Módszereink, eszközeink kiválasztásánál a tapasztaláson, kísérletekben, bemutatásokon alapuló 
ismeretszerzést részesítjük előnyben.  
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Gyakran alkalmazunk gyakorlást az ismeretek elmélyítése során, minden esetben a tanulók 
életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességéhez igazodva. 
 
Sikerkritériumok 
A társadalom különféle elvárásainak (szülő, gyerek, középiskola) kíván eleget tenni iskolánk.  
Ezért törekvésünk: 
- a szülők elégedettek legyenek az intézmény külső, belső esztétikumával, az itt folyó oktató-
nevelő  munkával, 
- a tanulóink évfolyamonkénti továbbhaladása a követelmények reális teljesítésének feleljen 
meg.        
 
Fontos a megméretés is: 
-  a versmondó, sport és az országos tanulmányi versenyeken aktívan és jól szerepeljenek, 
- az Oktatási Hivatal által szervezett kompetencia mérésen elért kimagasló eredményeinket 
megtartsák.  

 
- A továbbtanulási mutatók jelzik, hogy végzős tanulóink 80 %-a jelentkezik képességeiknek és 
igényeinek  megfelelő  gimnáziumba  és szakközépiskolába, 20 %-a szakiskolába, és ott sikeresen 
helyt is állnak. 
 
Nevelési területen 
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a jó iskolai légkör, a megfelelő környezet kialakítása  és annak 
megtartása szükséges, és mint normarendszert alkalmazzák is a mindennapjaikban. 
 
A pedagógusok közreműködésével mindent megteszünk annak érdekében, hogy iskolánkban a 
legfőbb értékek legyenek:  

‐ a becsületesség,  
‐ reális önismeret, 
‐ a megbízhatóság,  
‐ legyen képes felelős döntések meghozatalára, 
‐ a kitartás, a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzése, 
‐ a türelem,  
‐ a felelősségtudat a közösség és a másik ember iránt, 
‐ a szülőföld szeretete, 
‐ a haza szeretete, 
‐ tolerancia másokkal szemben, 
‐ az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása. 

 
A hagyománytisztelet, a hagyományok  ismerete  nemcsak  önálló gondolkodásra ad lehetőséget, 
hanem hozzásegít, hogy egy közösség tagjai  lehessünk. 
A  kulturális örökség megőrzése örökös kötelességünk. 
Törekszünk olyan egészséges lelkületű, kellő önbizalommal rendelkező fiatalok nevelésére, akik 
egyéni életükben sikerorientáltak, a közösségben hasznos emberek lesznek. A nevelési-oktatási 
folyamat összhangban legyen hazánk Alaptörvényével. 
 
A  módszerek  alkalmazásakor  az  eljárások kombinációját  tartjuk  sikeresnek, akár a tanulóink 
magatartására, akár tevékenységükre akarunk hatni. 
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(A meggyőzés, beszélgetés, felvilágosítás, követelés, megbízás, bíztatás stb. mint eszközök 
napirenden szerepelnek iskolánk életében.) 
 
Sikerkritériumok 
Differenciált személyiségfejlesztéssel kívánjuk elérni, hogy tanulóink majdani középiskolai 
tanulmányaikat folytatva a közösség értékes tagjai legyenek, emberközpontú, egymást tisztelő, 
környezeti értékeket megbecsülő, hazaszerető magatartásukkal. 
 
 

4. Feladataink 
 
Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy az iskolával szemben a tanulók, szülők és a fenntartó által 
támasztott követelményeknek megfeleljünk. 
Harmonikus, építő jellegű kapcsolatot alakítsunk ki partnereinkkel.  
A pedagógiai programban meghatározott fejlesztési feladatokat magas szintűen, megfelelő 
felelősségtudattal valósítsuk meg. 
A kompetencia alapú oktatás minden pedagógus feladata. 
Az egyéni képességek kibontakoztatása során a kooperatív tanulástechnikák alkalmazása, 
valamint a differenciált feladatmegoldás is feladatunk. 
Fejlesztjük tanulóink önismeretét, ezáltal a tehetséges tanulóink kibontakozását segítjük.  
Eltérő fejlettségű gyerekeknél törekedünk a tanulási nehézségek hátterében lévő okok 
feltárására, és szakembereken keresztül a megoldási lehetőségek alkalmazására. 
A fejlesztési feladatok megjelennek a helyi tantervben is. 
Kapjanak tanulóink folyamatos visszajelzést, amely elsősorban pozitív  hatást váltson ki a 
tanulás során. 
Fejlesztjük tanulóink logikai, kommunikációs és rendszerező képességét.  
Törekedjünk arra, hogy legyen elképzelésük tanulóinknak saját jövőjüket illetően. 
 
 

5. Az iskolai nevelő - oktató munka eszközei és eljárásai 
 
Nevelő - oktató munkánk során tudjuk, hogy minden helyzet, miden eljárás, módszer amit a 
gyerekeknél alkalmazunk, másként hat és válik hatásossá a személyektől függően. 
A nevelőtestület tagjai szívesen vesznek részt módszertani továbbképzéseken, és alkalmazzák az ott 
tanult eljárásokat. Az eljárások célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, személyes 
kapcsolatunk által nevelő hatást érvényesítsünk. 
 
- A szaktárgyú módszertani továbbképzésen részt vett kollégák szívesen alkalmazzák azokat a 
módszereket, amelyek a gyerekek aktivitását ösztönzik. A megismerési folyamat során a 
tanulók kíváncsiságára, előzetesen szerzett ismereteire építhetünk. 
 
- A kooperatív tanulás továbbképzésen szerzett ismereteink alapján a tanulók hatékony 
együttműködésük során fejlesztik a szervezőképességüket, önismeretüket. Az eljárások során az 
önértékelés, problémamegoldó képesség az életkori jellemzők figyelembevételével történik. 
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-  A kompetencia alapú oktatás során a tantárgyak közötti kapcsolatrendszert, kapcsolódási 
pontokat felismerve minden tantárgyban fejleszthető a kreativitás, logikus gondolkodás, 
problémamegoldó képesség. 
 
- A tehetséggondozás során praktikus, használható ismeretekre tesznek szert tanulóink a 
szakköri és szabadidős foglalkozásokon. 
 
- Az integrált oktatás esetén használt eljárás, amely 1-8. évfolyamig folyik intézményünkben, 
a társas kapcsolatok erősítésére, a személyiség magatartásformáinak megismerésére és 
fejlesztésére ad lehetőséget. 
 
- A konfliktuskezelésen szerzett ismeretekkel az osztályközösség kialakítását segíthetik 
pedagógusaink, illetve praktikus tanácsokat kaphatnak diákjaink a konfliktusok elkerülésére. 
 
Az óvoda és iskola közötti átmenetből adódó nehézségek csökkentésére szervezett programjaink: 

- pedagógus látogatása az óvodákban, 
- Gergely járás, 
- iskolába  hívogató, 
- részvétel az óvodai ballagáson, 
- óvodások látogatása az első osztályban. 

 
Belső vizsgáink lehetőséget  adnak diákjainknak, hogy a középiskolai felvételi minél zökkenőmente- 
sebb legyen. 
 
A tehetséggondozás során a helyi tanulmányi versenyek, szavalóverseny, területi és országos 
tanulmányi versenyek segítik a gyerekek önismeretének kialakulását, növelik önbizalmukat.  
 
Az önálló étkezési kultúra kialakítása és fejlesztése feladata a napközis munkaközösségnek. 
 
Könyvtárismereti órák bevezetésével módszertanilag változatosabban kell kialakítani a 
tanórákat. 
 
A pedagógiai programban használt eszközök és eljárások az iskolai élet minden területét 
érintik, de fontos azoknak az eszközöknek és módszereknek a szerepe, amit az egyéni 
korrepetáláson, fejlesztő foglalkozáson biztosítunk a  tananyag elsajátítása érdekében. 
 
Kapcsolati rendszer 
 
Legfőbb kapcsolatunk a szülői ház. Céljaink közösek, és csak közösen teljesíthetők. Feladataink a 
gyermekek nevelése, a továbbtanulásra való felkészítés. 
A fenntartóval, az intézmény  működtetőjével, illetve a szülőkkel megfelelően szoros és jó 
munkakapcsolatot kívánunk kialakítani feladataink elérése érdekében. Településünkön lévő 
óvodákkal, zeneiskolával továbbra is szoros  kapcsolatot szeretnénk  fenntartani  és tovább építeni. 
A közművelődési intézmények (múzeum, könyvtár) sajátos ismeretanyaggal látják el tanulóinkat, 
emellett bemutatják kulturális értékeinket, a felnőttek iránti tisztelettudó magatartás  
elsajátításának módjára is rávezetnek.  
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III. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES LEÍRÁSA 
 

1. A tanulói jogviszony létesítésének feltételei 
 
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni. 
A gyermek a tankötelezettséget iskolába járással, magántanulóként vagy a Köznevelési Hídprogram 
keretében, illetve fejlesztő nevelés-oktatásban teljesítheti. 
 

a.) Életkor 
A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele 
kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni. 
Az eljárás a szülő kérelmére indul. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így 
a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmények, 
állapot, tény teszi azt indokolttá. 
Amennyiben az Oktatási Hivatal hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg, hogy 
különleges szakértelemre van szükség a megalapozott döntés meghozatalához, 
szakértőt vesz igénybe. 
 

A tankötelezettség megkezdésével (a továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos eljárásra az 
alábbi jogszabályok 2020. január 1-jétől kezdődően hatályos rendelkezései irányadók: 
 

 Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Korm. 
rendelet 

 Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 

 EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 

 Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 
15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 
 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási 
Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 
Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási Hivatalnál, 
ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. 
január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési 
évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Ebben az esetben a gyermek 
automatikusan további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ebben az esetben a 
teendő a következő: a szülőnek a szakértői bizottsági véleményt a gyermek óvodájában be kell 
mutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (a továbbiakban: 
KIR) rögzíti ezt a tényt. 
 
Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek 
javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani. 
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Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem 
postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség. 
 
Korábbi iskolakezdés: 
 
Arra is van lehetőség, hogy a gyermek a szülő vagy gyám kérelmére hatéves kora előtt 
megkezdje tankötelezettségének teljesítését, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet. 
 
 

b.) Felvételi követelmények 
Iskolánkban felvételi vizsgát egyetlen tantárgy esetében sem tartunk, ezért a felvételi 
követelmény minden esetben az a tény, hogy a gyermek tanköteles korú legyen.   
Emellett 1. osztályba iratkozáskor az iskolaérettség, felsőbb évfolyam esetén az érvényes, 
lezárt tanév (szeptemberi beiratkozás esetén), illetve évközi beiratkozás esetén az a tény, 
hogy a tanuló a jogszabályokban előírt feltételeknek megfeleljen. 

 
         A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntés az intézményvezető  feladata. 

Amennyiben  az  intézményvezető a  tanuló  felvételéről   pozitívan  dönt, az új iskola 
befogadó nyilatkozatban  köteles értesíteni az előző iskolát ennek tényéről. Ezáltal a 
távozás napján  megszűnik, ugyanakkor a befogadó  iskolában folytatódik a tanuló  
jogviszonya.  

 
c.) A beiratkozás során 

1. osztályban 
‐ a szülő igazolja születési anyakönyvi kivonattal a tankötelezettség kezdetéhez 

szükséges életkort, lakcímkártyával az állandó bejelentett lakcímet. 
‐ a szülő átadja az iskolába  lépéshez szükséges óvoda által  kiadott óvodai szak- 

véleményt (pszichológusi szakvélemény iskolaérettségről) 
‐ a szülő  nyilatkozik arról, hogy igényel-e napközit, iskolai  étkeztetést (reggeli 

illetve délutáni ügyeletet) 
‐ az  iskola pedagógiai  programját és tanulói  házirendjét ismertetjük a szülőkkel, 

egy példányt átadunk részükre a házirendből. 
‐ a szülő nyilatkozik, hogy gyermeke etika/hit- és erkölcstan oktatásban 

részesüljön. 
‐ a szülő nyilatkozik, hogy gyermeke részesüljön-e nemzetiségi oktatásban. 

 
Felsőbb évfolyamokban 

‐ a szülő és a tanuló születési anyakönyvi kivonat alapján  bizonyítja a gyermek  
tanköteles korúságát 

‐ a szülő és a tanuló átadja az érvényes, lezárt,  teljesített  évfolyamoknak megfelelő 
bizonyítványt 
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2. Az egyes képzési – pedagógiai szakaszok 
 

a.) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik 
évfolyam végéig tart és két részre tagolódik. 
- Az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, 
- az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat 

b.) Szakaszhatárok elérésének képzési, pedagógiai követelményei 
(részletezve a  következő oldalakon) 

c.) Kimenet követelményei, lebonyolítása    
(részletezve a  következő oldalakon) 

 
 

3. Általános munkarend 
 

a.) A tanév 
A tanév szeptember elsejétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. 

b.) Tanítási év  
Minden év szeptember első munkanapjától következő év június 16-át megelőző utolsó 
munkanapjáig tartó szorgalmi időszak. 

c.) A tanítási hét 
Az iskolában a tanítási év 5 napos tanítási hetekből áll. A szombat és vasárnap tanítás  
nélküli pihenőnap.  
Tanítás nélküli pihenőnap jár a tanulónak a munkaszüneti napokon is. 
A tanítási  időbeosztás  a munkaszüneti napok miatti munkaidő beosztásnak megfelelően 
változik,  a  tanítási  év  utolsó  napját követően pedig legalább 60 összefüggő napból álló 
nyári szünetet kell biztosítani. 

d.) A tényleges tanítási napok számát a mindenkori tanév  rendjéről szóló EMMI rendelet 
szabályozza. 

e.) A tanulónak a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább 
három alkalommal legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell 
biztosítani. 

f.) Rendkívüli időjárási esemény esetén rendkívüli szünet rendelhető el. 
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A tanulók heti kötelező alapóraszáma és maximális óraszáma évfolyamonként: 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

maximális 
óraszám 

24 24 24 25 28 28 30 30 

 
 

4. A pedagógusok intézményi feladatai, osztályfőnöki munka 
 
A nevelőtestület minden tagjának feladata: 
Legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanuló- 
ifjúságát. A  kerettantervek és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladat rendszerének 
maradéktalan betartása és teljesítése. Szakmailag, pedagógiailag továbbképzéseken való részvétel.  
 
A pedagógusok feladatai: 
A pedagógusok általános működési feladatait / ügyeleti rend, ügyviteli feladatok rendezvény-
szervezés, tanórán kívüli feladatok stb. / az iskola színvonalas működéséhez szükséges mértékben 
olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi  szakmai  munka  elsődlegessége és eredményes- 
sége mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális fejlődését és az iskola általános 
működési biztonságát is garantáljuk.  
Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola vezetője felelős azért, hogy 
a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a pedagógus 
munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan mértékben határozza meg az oktatási, nevelési, 
általános működtetési feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási létszámmal egységes arányban 
legyenek, és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi megoldásának lehetőségét. 
Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát,  
eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatok 
teljesítése. A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a rendeletek, utasítások és 
az iskola valamennyi vezetője kötelezheti, illetve utasíthatja.  
 
Tételesen:  
- a tantervek végrehajtása  
- a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása;  
- a feladatok vállalása önkéntes, kivéve az iskola vezetői által meghatározott feladatokat /pl.:      
helyettesítés, ügyelet stb./ 
- problémák nyílt, mindenkori megbeszélése történjen meg a megfelelő hangnemben tanulóval - 
szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt 
- az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról 
meggyőződik 
- a szükséges intézkedéseket megteszi, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy 
ennek veszélye fennáll 
- a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket megszervezi  
- a megelőzésével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységeinek eleget tesz  
- a tanulók iskolán kívüli rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon a tanulók baleseteinek 
megelőzése érdekében a szükséges tennivalókat megteszi 
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- a védő- óvó előírásokat betartja és betartatja bombariadó esetén, gondoskodik az illetékes 
szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű kiürítéséről 
- kulturált viselkedés, öltözködés / ünnepélyeken a közösség íratlan törvényének betartása/. 
 
Az osztályfőnökök feladatai:  
Az osztályfőnököt az intézményvezető jelöli ki. Munkáját az általános iskola nevelési és oktatási 
terve, valamint az iskolai munkaterve, munkaköri leírása  alapján végzi.  
- Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban munkatervben rögzíti.  
- Felelős vezetője az osztály közösségének.  
Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, 
közösségi tevékenységük irányítása.  
- Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat vezetőségére, segíti és figyelemmel kíséri 
tevékenységüket.  
- Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 
- Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért.  
- Látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait. Észrevételeit megbeszéli az 
érintett nevelővel.  
- Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a gyengébbek 
felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra. 
- A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család  
nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel.  
- A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát, elkészíti a 
szükséges dokumentumokat.  
- Családlátogatást a veszélyeztetett tanulóknál tanév elején ajánlott végeznie a gyermekvédelmi 
felelőssel együtt.  
Minden tanuló családjánál tegyen látogatást, először a tanulási, magatartási problémás tanulóknál, 
hátrányos helyzetűeknél, végül a többieknél is. A családlátogatás időpontját köteles az elektronikus 
naplóban jelezni. Az első és az ötödik évfolyamon minden családot meglátogat. 
- Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart.  
- Havonta ellenőrzi az elektronikus napló jegyeit. Az elektronikus naplóban tájékoztatja a szülőket a 
tanuló magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Ellenőrzi, hogy a szülők ezeket az észrevételeit 
tudomásul vették-e.  
- Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs  teendőket, megírja az anyakönyveket, kitölti a bizonyít- 
ványokat.  
- Felelős az elektronikus napló rendes és folyamatos vezetéséért. A napló megfelelő rovatában 
gondoskodik a jutalmazások- büntetések bejegyzéséről.  
- A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási napon a 
tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti.  
- Bombariadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján tevékenykedik.  
- Ellenőrzi a tanulók szakkörre, tanfolyamra, sportegyesületbe  való jelentkezését,  indokolt 
 esetben az engedélyt visszavonhatja. 
- A szülői közösség vezetőjével és felelősökkel irányítja osztálya szülői közösségét.  
- Indokolt esetben 5 nap mulasztást engedélyezhet a tanulónak. 
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Szociális feladatok iskolai vállalása 
Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja a szociális feladatokat. Minden 
tanév elején felméri a támogatásra szorulók körét. 
 
A következő  területeken vesszük figyelembe a családok szociális helyzetét: 

- kedvezményes étkezésben részesülnek azok a tanulók, akik 3 vagy több gyermekes  
családban élnek 

- ugyancsak kedvezményes étkezésben részesülnek azok a tanulók, akik csonka családban 
             élnek (elvált szülők gyereke, félárva) 
 
 

5.   Tanulmányok alatti vizsgák 
 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ 
 
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán,  a pótló 
és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye  alapján kell megállapítani.   
 
A tanulmányok alatti vizsgák: 

‐ osztályozó vizsga 
‐ javítóvizsga 
‐ helyi vizsgák a 7.  évfolyamon 

5.1. Osztályozó vizsga 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 
ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több  tantárgy  tanulmányi  követelményének  egy  tanévben  
    vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 
    döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság  
     előtt tesz vizsgát. 
Egy osztályozó vizsga – a bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy 
és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását  
szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 
 
Osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje, teljesítésének határideje: 

Osztályozó vizsgára az iskola intézményvezetőjénél lehet jelentkezni a félév vagy a tanítási év 
utolsó napját megelőző harmincadik napig. Félévi osztályozó vizsgát január 2‐15, a tanév végi 
osztályozó vizsgát június 1‐15 között lehet tenni. A vizsga háromtagú bizottság előtt tehető le. 
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
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5.2. Javítóvizsga 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból (nevelőtestületi 
engedély) – elégtelen osztályzatot kapott. 
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15‐
étől augusztus 31‐éig terjedő időszakban tehet. 
Javítóvizsga letételére az augusztus 15‐étől augusztus 31‐éig terjedő időszakban, osztályozó 
vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, 
hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a 
vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 
 
A vizsgabizottság elnökének és tagjainak feladatai 
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 
nevelési‐oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 
adott tantárgy tanítására. 
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli  
vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni. A 
tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és tagjait 
az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes 
kormányhivatal bízza meg. 
 
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 
megtartásáért. Ennek keretében 
a) meggyőződik  arról, a vizsgázó  jogosult‐e a vizsga  megkezdésére, és teljesítette‐e a  vizsga 
     letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni     
     szándékozók kizárását, 
b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 
c) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 
 
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.  
A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 
taníthatja. 
 
Az iskola intézményvezetőjének feladatai 
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola intézményvezetője készíti elő. 
Az intézményvezető felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítás feltételeinek 
megteremtéséért.  
 
Az intézményvezető e feladata ellátása során 
a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet  
     a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 
b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását. 
 
Az írásbeli vizsga helyszínének és körülményeinek biztosítása 
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 
 



24 

 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy 
köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 
Az írásbeli vizsgán  kizárólag a vizsgaszervező  intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladat‐ 
lapokon, tétellapokon  lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával 
kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsga‐ 
szervező intézménynek kell biztosítania. 
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 
feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a 
lapokon lehet készíteni. 
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
tantárgyanként hatvan perc. 
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 
 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázók 
írásbeli vizsgáira vonatkozó szabályok 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján: 
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg 
kell növelni, 
b) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 
c) a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 
Ha a vizsgázó a  szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 
vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 
biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 
 
Írásbeli vizsgák lefolytatása, feladatlapok javítása, kezelése, szabálytalanságok észlelése esetén 
szükséges eljárások 
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani.  
A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 
A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is megszervez‐ 
hető. 
 
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és 
visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a 
szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola intézményvezetőjének, aki 
az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 
kapcsolatos bejelentést. Az iskola intézményvezetője a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe 
foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény 
leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság 
elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az intézményvezető és a 
vizsgázó írja alá.  
A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 
Az iskola intézményvezetője az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 
– az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a 
vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a 
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vizsgairatokhoz mellékeli. 
 
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola intézményvezetőjét. 
 
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola intézményvezetőjéből és 
két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú 
bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 
és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 
teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 
c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek 
    nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 
 
Szóbeli vizsgák lefolytatása,  szabálytalanságok észlelése esetén szükséges eljárások 
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.  
A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 
gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy‐egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 
feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 
vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 
segítséget kaphat. 
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 
önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, 
logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 
logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 
alapján kell kiszámítani. 
 
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
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Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 
 
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 
szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért 
eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 
A szóbeli vizsgán  elkövetett szabálytalanság esetében az intézményvezető az írásbeli vizsga erre 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 
 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázók 
szóbeli vizsgákra vonatkozó szabályzata. 
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői 
bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye alapján: 
a) a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 
b) a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 
c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 
Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 
szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell 
kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 
számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell 
adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgákról 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. 
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 
harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását 
követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 
vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 
tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola intézményvezetője a bejelentést nyolc napon belül 
továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében 
szervezi meg a vizsgát. 
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 
vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 
kormányhivatalnak. 
A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, 
akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói 
jogviszonyban áll. 
 
5.3. Helyi vizsgák a 7. évfolyamon 
Angol tantárgyból szóbeli és írásbeli vizsgán mérjük fel tanulóink addig megszerzett tudását, 
ismereteit. A helyi vizsga segíti a tanulókat az eredményesebb középiskolai felvételiben, illetve 
tanulmányaik minél sikeresebb folytatásában. 
 
A vizsga időpontjának kijelölése ‐ a szaktanárok javaslatainak figyelembevételével – az intézmény‐ 
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vezető joga és feladata. 
Az időpont kijelölése minden évben az iskola éves programjának tervezésekor történik. 
 
A vizsgák időpontja 
 

 Angol 
írásbeli és szóbeli vizsga 

7. évfolyam február 

 
A vizsga anyagának összeállítása a munkaközösségek, szaktanárok feladata. 
 
Angol vizsga 
A vizsga három részből áll: 
               ‐   Olvasott szöveg értése /írásban: igaz/hamis válaszok/ 
               ‐   Képleírás szóban 
               ‐   Tételsor: adott témáról önálló, összefüggő beszéd 
A tételsort a tanulók a vizsga előtt három hónappal megkapják. 
A vizsga célja: Angol nyelven történő szóbeli kommunikáció elmélyítése, valamint felkészítés a 
középiskolai szóbeli felvételire. A képleírásnál és a témakörnél fontosabb a beszéd folyamatossága a 
nyelvhelyességnél. 
 
A tanulók értékelése: Az érdemjegy három részből adódik össze. 
 

A tanulók értékelése 
Jeles: Képleírás megfelelő, igényes kifejezéseket használ, beszéde folyamatos. Szövegértés 90 %. 
Témakör: témához kapcsolódó, összefüggő, folyamatos.  
Jó: Képleírás lényegre törő, aránylag folyamatos. Szövegértés 80 %. 
Témakör: témához kapcsolódó, aránylag folyamatos 
Közepes: Képleírás egyszerű mondatokban önállóan megfogalmazott. Szövegértés 60 %. 
Témakör: témához kapcsolódó, egyszerű mondatokban önállóan megfogalmazott. 
Elégséges: Képleírás kérdések segítségével egyszerű mondatokat mond. Szövegértés 50 %. 
Témakör: kérdések segítségével egyszerű mondatokat mond. 
Elégtelen: Képről kérdések segítségével sem tud beszélni. Szövegértés 40% alatti. 
Témakör: Adott témával kapcsolatban nem képes egyszerű mondatokat megfogalmazni. 
                  Segítő kérdésekre nem tud válaszolni. 
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6. Az alap- és többletszolgáltatások rendje, feltételei 
 

Megnevezés Foglalkozás rendje Besorolás módja 

Korrepetálás 

Évfolyamonként 
és tantárgyanként 

heti 1-1 (amennyiben 
a fenntartó engedélyezi. 

Tanítói – szaktanári 
javaslat alapján 

kötelezően illetve 
ajánlottan. 

 

Tanulószoba 
Felső tagozatosok részére heti 5 

alkalommal, 
napi 3x45 perc idő tartalommal 

Osztályfőnöki – szaktanári javaslat 
alapján kötelezően, illetve 

ajánlottan. 
 

Logopédiai 
foglalkozás 

Heti 1 alkalommal délutánonként 
kiscsoportos foglalkoztatás (2-3 fő) 

Előzetes felmérés után javasolt, a 
szülők döntése alapján 

 

Pszichológus 
Heti 1 alkalommal délelőttönként 

egyéni  foglalkoztatás 

Előzetes felmérés után javasolt, a 
szülők döntése alapján 

 

Fejlesztő 
pedagógus 

 
Szakértői vélemény alapján legalább 

heti 1 alkalommal kiscsoportos 
foglalkoztatás 

 

 
Előzetes felmérés után javasolt, a 

szülők döntése alapján 
 

 
 

Megnevezés Foglalkozás rendje Besorolás módja 

Helyi 
versenyek 

Minden tanévben 
március – április hónapban 
előre meghirdetett egyszeri 

verseny évfolyamonként 

 
Önálló jelentkezéssel illetve tanítói –

szaktanári javaslatra ajánlottan 
 
 

Levelezős 
versenyek 

Az országos versenykiírásnak 
megfelelően 

 
Önálló jelentkezéssel 

esetleg tanítói-tanári javaslatra 
 

Pályázatok 
A pályázati kiírásnak 

megfelelően 

 
Önálló jelentkezéssel esetleg tanítói-

tanári javaslatra 
 

Középiskolai 
előkészítők 

Matematikai és magyar nyelv és 
irodalom tantárgyakból 

heti 1-1 óra 
(ha a fenntartó engedélyezi) 

 
 

Szaktanári javaslatra illetve tanulói 
kérés alapján 
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Szakkörök 
Fenntartói engedély és a 

gyermekek igénye alapján heti 
(heti rendszerességgel) 

 
Önálló jelentkezéssel 

 
 

Erdei iskola 

 
4. évfolyamon 2 osztály részére 

szülői igények alapján, ahol a 
részvételi díjat a szülők fizetik, a 
pedagógus díjazása fenntartói 

jóváhagyással történik. 
 

 
 
 
 

Önálló jelentkezéssel 
 
 
 

Határtalanul 
program 

 
7. évfolyamon pályázati kiírás 

alapján 
 

Önálló jelentkezéssel 

Vándortábor 5-8. évfolyam  Önálló jelentkezéssel 

 
A napköziotthoni foglalkozás a tanórai munka befejeztével kezdődik és 17:30 óráig tart. 
A tanulási idő 60 perc, mely 14.30-kor kezdődik. Tanulási időben a napközis tanuló elkészíti aznapi 
feladatait, megtanulja szóbeli leckéjét. Ha ennek valamilyen akadálya van, otthon pótolja. 
A tanulási idő betartása kötelező, eltérni attól csak indokolt esetben lehet. A tanuláson részt kell 
venni, a szabadidős tevékenységbe való bekapcsolódás ajánlott. 
 
A napközis foglalkozásról csak szülői (személyes vagy írásos) kikérés alapján lehet távol maradni. 
Előre nem ismert hiányzást igazolni kell. A napközis nevelő az üzenő füzet segítségével tájékoztatja 
a szülőt. 
A tanulószobai foglalkozás hétfőtől – péntekig 12.45-től 15.45-ig  áll a tanulók rendelkezésére. 5. 
osztálytól – 8. osztályig vehetők igénybe felsős tanári felügyelettel. 
A foglalkozások keretében lehetőség nyílik szaktárgyi korrepetálásokra is. A korrepetáláson tanári 
javaslat, illetve egyéni igény szerint vehetnek részt a rendszeresen tanulószobai foglalkozásra járó 
diákok és a tanulószobát alkalmanként látogató gyermekek is. 

 
Az étkezés és más szociális szolgáltatások módja, lebonyolítási rendje, finanszíroztatása 

 
Szociális szolgáltatások: 

- reggeli ügyelet 7.00-től – 7.30-ig 
- étkezési lehetőség biztosítása 
- ebéd alatti ügyelet 
- egészségügyi vizsgálatok megszervezése 

 
Iskolánk  minden  tanulójának joga van igénybe venni a háromszori étkezést. A család szociális és 
anyagi követelményeit figyelembe véve az arra rászoruló étkezési kedvezményben részesülhet. 
A többgyermekes családok 50 % étkezési hozzájárulást kapnak. 
Az étkezés térítési díját, fizetési módját a működtető önkormányzat határozza meg. 
A tanuló étkezésének lemondását, illetve újbóli igényét előző munkanap 9.00 óráig jelezheti. 
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7. Az iskolai felvétel és átvétel helyi szabályai 
 
A belépés feltételei az iskola induló évfolyamaira 
- a gyermek az adott év augusztus 31. napjáig töltse be a 6. életévét 
- érje el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, szellemi és egészségügyi szempontból 

iskolaérett legyen 

A szülő kötelezettségvállalása 
- az adott évben tanköteles korba lépő gyermekét március 1-je és április 30-a között- a 

kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles 
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első osztályába 

- az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 
bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig 
köteles beíratni a kijelölt iskolába 

- tudomásul veszi az iskola Pedagógiai Programjában, Házirendjében leírt, a tanulókra és a 
szülőkre vonatkozó kötelezettségeket 

  
A beiratkozás ideje, módja, fellebbezési lehetőségek 
1.osztály: 
- az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről 

a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a 
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

- a beiratkozáskor be kell mutatni:  
     - a gyermek  személyazonosítására  alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
       azonosítót 
     - a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
     - az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
     - a gyermek TAJ kártyáját 
     - szükség esetén a szakértői bizottság által kiállított szakvéleményt 

- a gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt 
- az igazgató írásban értesíti a szülőket, hogy gyermekük felvételt nyert, vagy indokolja az 

elutasítást 
- a hatályos törvények szerint a szülőnek jogában áll fellebbezni 
- ha a szülő elfogadja gyermeke adott osztályba való felvételét, létrejön a tanulói jogviszony 
 
Felsőbb évfolyam: 
- a tanuló átvételére – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23.§ (7) bekezdésében 

meghatározott kivétellel- a tanítási év során bármikor lehetőség van 
- az átvételi kérelemhez a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdésében felsorolt 

iratok szükségesek 
- a felvételről az iskola igazgatója dönt 
Ha intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint vesszük fel a tanulókat: 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 
- sajátos nevelési igényű tanulókat ( ha az intézményünk a kijelölt iskola ) 
- sajátos helyzetű tanulókat 
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Ha iskolánk – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 
teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának 
részletes szabályait a Házirend foglalja magában. 
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IV. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 
Iskolánk kiemelkedően fontos - az oktatási és nevelési folyamat egészét átszövő - feladatának tekinti 
a személyiségfejlesztést. Az intézmény teljes tevékenységével, az iskolai élet minden 
megnyilvánulásával nevel. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermeki tehetség, 
képesség sokoldalú kibontakoztatása, a felelős gondolkodás, szociális érzékenység áll.  
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a különböző tanórai, illetve tanórán 
kívüli tevékenységek során valósulnak meg. Kiemelt területként kell kezelnünk az iskolába kerülés 
korszakát, hisz ekkor az első osztályosoknak be kell illeszkedniük az iskola közösségébe, ahol 
találkoznak a társadalmi elvárásokkal. Az első osztályos nevelőknek kell segítséget nyújtaniuk a 
beilleszkedéshez, el kell érniük, hogy kialakuljon a szorongásmentes légkör, ahol a gyermekek 
megfelelő sikerélményhez jutva képességeik legjavát tudják nyújtani, ugyanakkor társaikhoz, 
nevelőikhez harmonikus kapcsolat fűzi őket. Meg kell ismerkedniük az iskola hagyományaival, 
értékeivel, és el kell érni, hogy azokra büszkék legyenek az iskola falain belül és azon kívül is. 
Az alsó tagozat feladata a személyiségformálás terén az alapozás, hisz a tanulók a kisgyermeki korból 
a kiskamasz kor felé haladnak, eközben személyiségük nagymértékben változik, alakul.   
 

1. A személyiségfejlesztés feltételei  
- A személyiségfejlesztés legfontosabb feltétele az alkotó, érzelmi biztonságot nyújtó 

iskolai légkör  
- Az elfogadó, megértő, hiteles pedagógus személyisége 
- A korszerű ismeret- és műveltségátadás személyi és tárgyi feltételeinek megléte 

 
 

2. A személyiségfejlesztés területei  
- Az egészséges és kulturált életmód, testi, lelki egészség igénye 
- A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesztése 
- A szociális érzékenység fejlesztése, emberi kapcsolatok 

 
 

3. Célkitűzések 
- A NAT-ban leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása,  valamint az ezekre 

épülő differenciálás. 
- Az integráció vállalása, mely hangsúlyosabbá teszi a gyermekek toleranciára és a 

másság elfogadására való nevelését. 
- A felelős gondolkodás, szociális érzékenység kialakítása. Diákjaink megtapasztalják és 

megértsék, hogy minden személyiség egyformán értékes és fontos. 
- Tehetséggondozás, a gyermeki tehetség, képesség sokoldalú fejlesztése. 
- Esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését figyelembe 

vevő nevelés. 
- Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. 
- A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós 

            feladatok, programok megvalósítására való törekvés. 
- A közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartás és tevékenység ösztönzése, ezzel 

párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése. 
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A személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek egyensúlyának: 

- a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke), 
- az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés, stb.), 
- a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia), 
- a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek 

(folyamatos tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség), 
- a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok 

tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése, stb.). 
 

E célok megvalósítása során számolunk a tanulók eltérő szintű adottságaival, eltérő mértékű 
fejlődésével, életkori sajátosságokkal, szociális és egyéb környezeti tényezőkkel, hatásokkal. 
Építünk a nevelők személyes példaadására, felelősségtudatára, az osztály és iskolai közösség pozitív 
hatására, a szülői - társadalmi háttér támogatására.  
A személyiségfejlesztésben csak az olyan nevelő lehet hatékony, aki magas szintű szakmai tudással, 
módszertani ügyességgel rendelkezik, lelkiismeretes, következetes, gyermekközpontú, konfliktus- 
kezelő. 

  

 

4. Feladatok, módszerek 
 

4.1. A nevelés területén végzendő feladatok: 

- Az iskolai szokásrend kialakítása,  erkölcsi, etikai normák felállítása, betartatása. 
- Olyan iskolai értékrend kialakítása, működtetése, amelyben a tanulók biztonságban érzik 

magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértel- 
műen és következetesen elvártak.  

- A pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival. 
- Élményszerű, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással. 
- Pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tantestületben, az 

iskolában, amelyben a pedagógusok és a tanulók is  jól érzik magukat. 
- A pedagógus feladata, hogy az alkalmas mintákat a tananyagból kiemelje, azokat úgy ossza 

el az évfolyamok között, hogy a segítés mintáival a tanulók  rendszeresen  szembesülhesse- 
nek, azt gyakorolhassák (szituációs játékok). 
 

4.2. Az egészséges és kulturált életmód, testi, lelki egészség igénye kialakításához szükséges  
feladatok 
Biztosítjuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket, az egészséges 
életmódra nevelést beépítjük az egész napos foglalkozás valamennyi területébe. A helyes életmód 
megismertetése, betartása a tanórák tananyagában is megjelennek, s ezek gyakorlati alkalmazása a 
mindennapok rendszeresen ismétlődő tevékenységeiben is testet öltenek. 
Az öntevékeny egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások folyamatos 
gyakoroltatása, ellenőrzése. Ide tartozik a személyi és környezeti higiéniára nevelés, a tanterem 
rendje és a saját padrend iránti igény kialakítása, formálása. Az egészséges táplálkozásra nevelés 
szintén anyaga az iskolai foglalkozásoknak (környezetismeret, biológia, osztályfőnöki, erkölcstan, 
napközis foglalkozások). 
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Az egészséges és rendszeres testmozgásra nevelés a testnevelés órákon kívül megvalósul a 
szabadidős foglalkozásokon, a különféle mozgásformákat fejlesztő foglalkozásokon. A sport 
életszükségletté tétele az egészséges test és lélek kimunkálását szolgálja. A mozgás örömszerző 
funkciójának tudatosítása, az állóképesség egyéni fejlesztése fontos feladatunk.  
A balesetmegelőzésre, a betegségek elkerülésére, az egészség megóvására is nagy hangsúlyt 
fektetünk, felkészítjük diákjainkat a balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére az 
iskolában, a háztartásban, közlekedésben.  
 
A napköziotthoni nevelés célja az egészséges életmód iránti igény felkeltése, szokásainak kialakítása. 
A napirend mintát ad a gyermek számára későbbi életének szervezéséhez. Kialakulnak az elemi 
munkaszokások (pontosság, rend,  önkiszolgálás,  takarékosság,  kötelességérzet, lelki- 
ismeretesség).  
A heti séták, falujárások során elsajátítják a helyes közlekedés mintáit és a környezettudatos 
magatartást.  
A szakkörökön a kézügyesség, a vizuális és a zenei befogadóképesség fejlesztése valósul meg a 
tanulók ízlésének formálása mellett. 
A sport  tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb erényekre: az összetartozásra, az 
önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors 
elhatározásra, az önálló megítélésre, a tisztességre, és a fair play, a nemes küzdelem szabályaira.  
A sportköröknek a testedzésen kívül fontos személyiségformáló szerepe is van. Alázatot, tiszteletet 
követel meg; erősödik a felelősségtudat és a kötelességtudat; fokozódik a közösségi szellem érzete; 
kialakul az elhivatottság; szélesedik a látókör; fejlődik az esztétikai érzék. 
E személyiségjegyek mellett egészséges testi állapot, fejlett fizikum alakul ki, amely minden lelki 
működésre pozitív hatással van.  
A kirándulás kiváló lehetőség a tanulók állóképességének, testi erejének növelésére. Jó alkalom az 
egészséges életmódra nevelésre. A gyermekek megismerhetik a természet szépségeit, 
felfedezhetik a körülöttük lévő élővilágot és épített környezetet. A mozgásszabadság hozzásegíti 
őket lelki egyensúlyuk visszanyeréséhez, illetve megőrzéséhez. Átélhetik a közösség és az egyén 
egymáshoz való viszonyát. Átérzik a tolerancia fontosságát és megtanulhatják a konfliktusok 
kezelését.  Az osztályközösség kirándulásai erősítik a baráti kapcsolatokat az osztályon belül, mintát 
nyújtanak a szabadidő egészséges, örömteli eltöltéséhez. Egy-egy kiránduláson a gyerekek és a 
pedagógus, esetleg a szülők jobban megismerhetik egymást, ezzel is erősítve az iskola nevelő 
munkájának hatékonyságát.  
 
4.3. A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesztése 
Az általános iskolában folyó oktatás kiemelt fontosságú feladata: 

- a tehetség korai felismerése, fejlesztése; a tehetséggel való élni tudás fejlesztése, igényének 
  motiválása, 
- a művészetek iránti nyitottság kialakítása; a műalkotások megbecsülésére, szeretetére és 
  tiszteletére  nevelés;  az esztétikai  élményhez  jutás  képességének  kialakításával a  
  személyiség fejlesztése; esztétikai igényesség kialakítása a saját munkában, 

        - logikus gondolkodásra nevelés, a problémafelismerő és -megoldó képesség,  összegfüggés- 
          felismerő képesség kialakítása, fejlesztése, a tervszerű és pontos munkára nevelés;  
          a matematika más tudományokban való alkalmazhatóságának ismerete, képessége (sakk). 
 
A tanórán a tananyag feldolgozása során az alkalmazott módszerek segítsék elő: 

- a tehetség, adottság felismerését, a gyermekekben rejlő képességek sokoldalú kibontakozta- 
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  tását,  játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztését, 
- az ismeretszerzési vágy, tudásvágy felébresztését; a permanens tanulás igényének és   képes-  
  ségének kialakítását, 
- a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. 

 
Az alkalmazott módszerek és az ismeretek számonkérésének formái fejlesszék: 

- a tanulók tanulási kötelességtudatát, 
- segítsék a helyes tanulási szokások, hatékony tanulási módszerek kialakítását   
  (megfigyelés, lényeglátás, összefüggések felismerése, rendszerező képesség), 
- fejlesszék a kommunikációs készségeket (írás, olvasás, beszéd, beszédértés) vázlatkészítés és 

a különböző segédeszközök alkalmazásának készségét, előadói   képességet, 
- a tanulói kortárscsoport befolyásoló szerepét, a tanuló helyes önértékelését. 
 

Az általános iskolában folyó  oktatás kiemelt fontosságú feladata a tehetség korai felismerése, 
fejlesztése; a tehetséggel való élni tudás fejlesztése, igényének motiválása. 
A tehetséggondozás során a személyiség- és közösségfejlesztés fontos eszköze a műhelymunka, 
amely egyrészt sajátos tanár-diák kapcsolatot eredményez (a közös munka toleranciát, egymásra 
figyelést, vitakészséget, a meggyőzés és meggyőzetés képességét, tanulási módszergazdagságot, 
kulturált magatartást, az elmélyült ismeretszerzés és a folyamatos önellenőrzés képességét 
fejleszti). A műhelymunka színterei a szabadon választott órák, csoportbontásban tartott órák, a 
szakkörök, versenyek, az iskola különböző rendezvényei (emléknapok, nemzeti ünnepek, iskolai 
ünnepélyek, népi hagyományokhoz kötődő rendezvények, hagyományőrző események). 
 
4.4. A szociális érzékenység fejlesztése, emberi kapcsolatok 
Valamennyi tanóra alkalmas a megfelelő énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, a reális 
önértékelésre való képesség birtoklásának kialakítására és a megfelelő önbizalom kifejlesztésére.  
Az emberek közötti érintkezés,  kapcsolatteremtés és kommunikáció kulturált formáinak, elfoga- 
dott normáinak megismerésére és gyakorlására a tanórán kívüli foglalkozások és a szabadidős 
programok is lehetőséget biztosítanak. 
 
 

5.Tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos kiemelt feladataink 
 
5.1. Erkölcsi nevelés 

‐ A pedagógusok példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen 
készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a 
mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni 
fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen 
fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és 
életvezetési problémáira. 
 

5.2. Nemzeti öntudat, hazafiasság 
‐ A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, annak 

kulturális örökségének jellemző sajátosságait.  
‐ Tanulmányozzák a jeles személyiségek, és a híres sportolók munkásságát.  
‐ Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az  egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és 
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népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 
hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme 
minden állampolgár kötelessége.  
 

5.3. Állampolgárság, demokrácia 
‐ Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket. 
‐ Az iskolai közügyekben való részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését.  
‐ A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok 
és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 
erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. 

 
5.4. Önismeret, társas kultúra 

‐ A valós önértékelés magja a helyes énkép, melynek egyik összetevője a sokoldalú és 
egészséges testkép.  

‐ Hozzá kell segíteni a tanulókat, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a 
mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, 
valamint a kölcsönös elfogadásra. 

‐ Kommunikációs kultúra összetevője a szimbolikus jelek útján történő, a képi, az auditív 
valamint a mozgásban, a magatartásban megnyilvánuló kommunikációs képességek. 

 
5.5. Családi életre nevelés 

‐ A köznevelési intézményeknek kitüntetett feladata a harmonikus családi minták 
közvetítése, a családi közösségek megbecsülése és a felkészítés a családi életre.  

‐ A szexuális kultúra kérdéseivel történő foglalkozás legyen része az osztályfőnöki és a 
biológia óráknak. 
 

5.6. Testi és lelki egészség 
‐ Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges testi, 

lelki és mentálhigiéniai életmódra nevelésében. (Helyes táplálkozás, szakszerű mozgás, 
betegség-megelőzés, stressz- és konfliktuskezelő módszerek alkalmazása, higiénia, 
káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának prevenciója, váratlan helyzetek 
kezelése, harmonikus kedélyállapot stb.) 

‐ Legyenek diákjaink képesek a lelki egyensúlyuk megóvására. 
 

5.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
‐ Az iskola nevelő-oktató munkája ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását. Célul 

tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik 
meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét.  

‐ A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, 
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és  -megvalósítás), amelyek 
gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 
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5.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 
‐ Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 
tanulók számára. Iskolánknak fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos 
állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

‐ Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyama- 
tokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvet- 
len és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
 

5.9. Pályaorientáció 
‐ Az iskolánknak - a tanulók életkorához igazodva - olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 
érdeklődésüknek és adottságaiknak  megfelelő  területeken, kiválaszthatják a nekik  megfe- 
lelő foglalkozást és pályát. Egyúttal képessé válnak arra, hogy ennek eléréséhez megtegyék 
a szükséges erőfeszítéseket. 

‐ Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengés- 
sel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 
5.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

- A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság,  a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 
intézményekről és folyamatokról. 
 
  

‐ Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 
ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik 
közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

‐ Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 
és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.  
 

5.11. Médiatudatosság 
- Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét.  
- A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-

központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is 
befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. 

 
5.12. A tanulás tanítása 

- Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. 
- Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit  tanít, és  útbaiga-   

zítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban.  
 

A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket 
jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az 
ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 
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E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 
oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő  attitűdökkel – 
egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 
 
A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és 
valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 
— beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 
tartalmaiba; 
— tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola 
helyi tanterve szerint; 
— alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az 
osztályfőnöki órák témaköreit; 
— témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 
iskolai foglalkozások, programok számára. 
A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok végre- 
hajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka 
meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 
 
Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 
 
A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához a következő szempontokat ajánlatos figyelembe 
venni. 

- Olyan szervezési megoldásokat  kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják  a tanulás 
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő  módon vegyenek részt benne. 
- A nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását. 
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti  formáiban (az osztálymunkában,  a csoport- 

foglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen  egyéni nevelésében-oktatásában) 
alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit. 

- Váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás. 
- A tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz 

illeszkedő  tanulásszervezési technikákat. 

 
Az eredményes tanulás segítésének elvei 

- Képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 
megalapozása, az  attitűdök alakítása az 1-4. évfolyamon; 

- Folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás 
további szakaszaiban; 

- Az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 
eszközökkel; 

- A tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése; 
- A tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának 

érdekében a tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 
- A tanuló önmagához és másokhoz  viszonyított kiemelkedő teljesítményének, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése tanórákon, más iskolai  foglalkozásokon; 
- Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása; 



39 

 

- Egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 
alkalmazása. 
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V. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom  közötti  kapcsolatot  kialakítja, 
megteremti. 
 
Fő területek :  tanórák, tanórán kívüli foglalkozások,  diákönkormányzati  munka,  szabadidős  
                          tevékenység. 
 
Mind a négy terület hatékonyan hozzájárul az  

 az egyéni, közösségi magatartás kialakításához, 

 véleményalkotó és – nyilvánító kép fejlődéséhez, 

 másság elfogadásához, 

 a tanulási kudarcból, a szociális  hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez,  a tanuló  
egyéni képességeinek, tehetségének  kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási 
esélyeinek növeléséhez, 

A feladatok a nevelőtestületre, a szülői munkaközösségre és  a diákönkormányzatra egyaránt 
vonatkoznak. 
 
1-8. osztályig egymásra épülve fogalmazzuk meg a közösségfejlesztés feladatait, és következetesen 
ellenőrizzük, értékeljük a feladatok megvalósulását, megfogalmazva a további teendőket. 
A pedagógusok nevelő munkáját segíti és a nevelőtestülettel együttműködik a szülői 
munkaközösség. 
A közösségi  együttműködés magatartási szabályainak elsajátíttatása és betartatása minden 
tanító és tanár feladata. 
A pedagógusok  együttműködnek  a  szülőkkel  az  adott  tanuló  közösségbe való beilleszkedésével 
kapcsolatban. 
 
 

1. Közösségfejlesztés iskolai szereplőinek együttműködése 
 
Nevelőtestület közösségfejlesztő programjai 
Az iskola hagyományaihoz hűen szeptember első hetében tanévnyitó partival kedveskedik a 
diákoknak. Az osztályfőnök osztályszinten félévente kettő szabadidős tevékenységet biztosít 
tanulói számára, mint közösségfejlesztő rendezvény. Intézmény szintjén is havonta legalább 
egy iskolai szabadidős tevékenységet szervezünk a különböző műveltségi területek mentén 
(bábszínház, színház, múzeum, történelmi emlékhelyek, arborétum, Tropicarium, állatkert,  
Csodák Palotája, Nagy Sportág- és Hangszerválasztó, városnézés, stb.).  
Szeptemberben autómentes napot rendezünk. 
Minden év december 6-án kerül megrendezésre a Mikulásvárás és Mikulás-buli. December közepén 
adventi vásárt tartunk. Az osztálykarácsonyokat közös karácsonyi ünnepség és kézműves 
foglalkozások követik. Februárban tartjuk az iskolai farsangot alsó tagozaton osztályonként, felső 
tagozaton   farsangi diszkót rendezünk. 
Nyílt napot tartunk, melyre az első évfolyamon kerül sor, a második félévben egy tanítási nap első 
két óráján. 
Márciusban Gergely-járás keretében meglátogatjuk községünk óvodáit, ahol iskolánk tanítói és alsó 
tagozatos diákjai zenés-játékos előadásokkal hívogatják iskolánkba a leendő elsősöket. Ezt követően 
iskolanyitogató rendezvényekkel könnyítjük a beiratkozást. Minden évben bemutató órát tartunk. 
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A húsvéti ünnepkör kapcsán Húsvétváró nap címen hagyományőrző rendezvényt szervezünk 
(hajnali határkerülés, tojáskereső tájékozódó verseny, villőzés, váltó- és sportversenyek, zöldág 
díszítés, tojásfújás- és festés, totó, húsvéti dalok éneklése).  
Április 11-én, a költészet napján szavalóversenyt rendezünk.   
A nevelőtestület az iskola alapítványával együtt  Blaskovits Gálát szervez (osztályok, tanárok, szülői 
munkaközösség és az alapítványi tagok szervezésében, az osztályok előadásában, tombola- 
sorsolással). A bevétel és az adományok a Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért Alapítványhoz 
kerülnek. 
További rendezvényeink: Madarak és Fák napja, Víz Világnapja, Föld napja, ÖKO-iskolai 
rendezvények,  alsós és felsős tanulmányi- és sportversenyek. 
A történelmi egyházak és egészségügyi szakszolgálat közreműködésével a helyes közösség- 
szerveződés  érdekében  különböző  témájú előadásokat és foglalkozásokat tartunk (etika, vallás-  
filozófia, személyiségfejlesztés, egészséges életmód, drogprevenció). 
Diákjaink egész éves fáradságát tanulmányi kirándulásokkal és a Kihívás napjával jutalmazzuk.  
A nemzetközi gyereknap és iskolánk névadója napjának alkalmából olyan rendezvényt hívunk 
életre, amelyben a település közszervezetei  is besegítenek (tájékozódó verseny, honvédségi 
próbák, íjászat, múzeumlátogatás). 
A tanév befejezése a ballagási és a tanévzáró ünnepség. 
 
Gyermekközösségek iskolánkban: 

- Osztályközösségek 1-8. osztályig 
‐ Sportkörök közösségei 
‐ Diákönkormányzati tagok közössége 

 
Az 1-4. évfolyamon tanuló gyermekközösségek közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési céljai és 
feladatai: 

‐ osztályközösség megszervezése 
‐ Házirend pontos ismerete, betartása 
‐ helyes pedagógus – diák viszony kialakítása 
‐ tanulóközösségek, -párok kialakítása, differenciált munkavégzés 
‐ felelősi  rendszer kialakítása 
‐ kulturált viselkedés a közösségben  
‐ önálló feladatvállalás az osztályért, iskoláért 
‐ DÖK munkájának segítése 
‐ szaktanári rendszerbe szoktatás 
‐ közös programok a szülőkkel 
‐ a napközi otthonba járó tanulók közösséggé formálása 
‐ szereplés iskolai és községi ünnepélyeken, rendezvényeken 

(tanévnyitó,  karácsonyi ünnepség, tanévzáró) 
‐ osztálykirándulás (1 napos) 
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Az 5-8. évfolyamon tanuló gyermekközösségek közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési céljai 
és feladatai: 
 
5. osztályban 

- az osztályközösség erősítése 
- a tanulóközösségek kialakítása 
- differenciált foglalkozások rendszere 
- aktív részvétel a szakkörök, sportkörök munkájában 
- kiskamaszkori helyes kapcsolatok elsajátítása 
- a Házirend betartása 
- aktív részvétel a diákönkormányzat munkájában 
- szereplés iskolai és községi ünnepségeken, rendezvényeken 
- részvétel iskolai versenyeken, rendezvényeken 
- részvétel községi rendezvényeken, ünnepségeken 
- az iskola környezetének védelme 
- önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért 
- tanterem dekorálása, iskola dekorálásában való részvétel 
- közös osztályprogramokon való részvétel az iskolában (osztálybuli, klubdélután) és az 

iskolán kívül (színház-, múzeum-,  mozilátogatások, kirándulások) 
- egynapos osztálykirándulás az ország valamely pontján 

 
 
6. osztályban 

- az osztályközösség erősítése 
- egymás elfogadása, megbecsülése 
- kiskamaszkori durvaságok leküzdése, önuralom fejlesztése 
- mások véleményének elfogadása, egészséges vitaszellem kialakítása 
- egészséges életvitel elsajátítása 
- önállóság fejlesztése a tanulás, a munkavégzés és a szabadidő  hasznos eltöltése terén 
- a szülőkkel kialakított kapcsolat erősítése 
- aktív részvétel a diákönkormányzat munkájában 
- szereplés iskolai és községi ünnepélyeken, rendezvényeken, részvétel községi és iskolai 

rendezvényeken, ünnepségeken 
- részvétel iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában 
- önálló véleménynyilvánítás az értékelésnél, jutalmazásnál, magatartás és szorgalom jegyek 

elbírálásánál 
- egynapos osztálykiránduláson való részvétel az ország egy pontján 

Ezen kívül 5. osztályban felsorolt feladatok további alkalmazása, megvalósítása. 
 
 
7. osztályban 

- az osztályközösség további erősítése 
- kiskamaszkori társas kapcsolatok fejlesztése (baráti kapcsolatok) 
- önuralom további fejlesztése 
- viták rendezése a közösség építésére 
- fiúk – lányok társas kapcsolatai az osztályban  
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- az önállóság további fejlesztése 
- a Házirend betartása 
- aktív részvétel a diákönkormányzat  munkájában, ezen kívül a diákönkormányzat  vezetősé- 

gének munkájában 
- szereplés az iskolai és közösségi ünnepélyeken, rendezvényeken, részvétel rendezvényeken, 

ünnepélyeken 
- társak értékelése és önértékelés magatartás és szorgalom jegyek elbírálásakor 
- egy-, esetleg kétnapos osztálykiránduláson való részvétel az ország távolabbi pontján 
- előzetes tájékozódás a pályaválasztásról 
- a 8. osztályosok ballagtatása, erre való felkészülés 

 
 
8. osztályban 

- az osztályközösség erősítése 
- a Házirend betartása 
- az önálló tanulás további erősítése, felkészítés a középiskolára 
- a  kamaszkor  testi  és  lelki  problémáinak   megismerése,  leküzdésükre  való törekvés 
- önmagunk elfogadása; a másság elfogadása 
- helyes példák megtalálása és azok követése a társas kapcsolatokban 
- az iskolához kötődés további erősítése 
- aktív szerepvállalás az iskola életének szervezésében, lebonyolításában, szereplés 

iskolai és községi ünnepélyeken, rendezvényeken, aktív részvétel a diákönkormányzat 
és a DÖK vezetőségének munkájában 

- a gyerekekre leselkedő veszélyek: alkohol, drog, csavargás, dohányzás stb. megelőzési 
módjainak elsajátítása 

- a helyes pályaválasztás kialakítása, felelősségtudat erősítése 
- vitaszellem gyakorlása, kulturált kifejezésmód 
- szülői vélemény elfogadására nevelés, önuralom fejlesztése 
- osztálykirándulás szervezése, lebonyolítása Magyarországon. 

 
A közösségfejlesztés további területei az osztályok közösségi programjai az iskolában és az iskolán 
kívül, valamint  a  kisebb  gyermekközösségek  (szakkörök,  sportkörök,  csoportok, stb.)  keretében 
végzett közösségfejlesztő tevékenység. 
A diákközösségek fejlődését szolgálja az iskolai diákönkormányzat működésének támogatása, 
munkájának segítése, évi rendszerességgel diákközgyűlés megszervezése. 
 
Diákönkományzat 

‐ A DÖK gyűléseken az intézményvezető is részt vehet. 
‐ Tanévenkénti egy alkalommal  tartunk  közgyűlést az egész iskola  diákjainak rész- 

vételével. 
‐ DÖK rendezvények: tanévnyitó parti, Mikulásvárás, Mikulás buli,  adventi vásár, 

farsangi buli,  húsvétváró rendezvény, papírgyűjtés. 
 
Iskolai sportkör 

‐ Az osztályok és a sportcsoportok képviselői 1-1 fővel részt vesznek a  küldött- 
gyűlés munkájában, amit a tanév során legalább 1 alkalommal össze kell hívni. 

‐ Az ISK vezetőségi ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt: 
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- a szülői szervezet képviselője; 
- a fenntartó képviselője. 

Az iskolai sportkör vezetőségében részt kell vennie a diákönkormányzat egy tagjának és az 
iskolavezetés által delegált 1 főnek. 
 
Szülői Munkaközösség 

‐ Értekezleteken állandó meghívottak: intézményvezető, diákönkormányzat  munkáját 
segítő pedagógus, 

‐ Szülői munkaközösséggel támogatott iskolai rendezvények: Mikulás járás,  karácsony, 
Adventi vásár,  Blaskovits Gála, Blaskovits nap és gyermeknap. 

 
Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért Alapítvány 

‐ Iskolai rendezvények szervezését anyagilag támogatja. 
‐ Az alapítvány képviselője részt vehet:  tantestületi, ISK vezetőségi, szülői munka-  

közösségi megbeszéléseken. 
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VI. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK 
MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI 

FORMÁK 
(Differenciálás) 

 

1. Tanítási órák 
 

A tanítási - tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók 
motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 
 

a. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük a tanulási kedvet, és azt fenn is tartsuk.  
 

b.  A tanítási  órák  tervezésénél  és szervezésénél  olyan  módszereket,  szervezeti formákat 
alkalmazunk, amelyek a tanulók állandó aktvitását biztosítják. 

 
A tanulási folyamat során kiemelten fontos feladatunk a differenciálás. 
Ebből adódó tevékenységi formák a tanítási órákon: 

 felelősi rendszer 

 csoportmunka 

 dramatizálás    

 versenyek 
 
A tanulói személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási  óra, amely a hosszabb tanítási- 
tanulási folyamatba illeszkedik. 
Ennek a folyamatnak a megszervezése során az iskola pedagógusai kiemelten fontosnak tartják, 
hogy biztosítsák a tanulói aktivitást, a differenciálást, valamint a tanulók motiválását.  
 
a.) A tanítási órák megtervezésekor előtérbe kell helyezni azokat a szervezeti formákat,  

(kooperatív, páros munka) illetve módszereket, amelyek biztosítják a tanulók állandó tevékeny 
részvételét, vagyis aktivitását. 

 
b.) A differenciálás kiemelt feladat, fontos hogy a pedagógusok munkájuk során vegyék 

figyelembe a tanulók egyéni képességeit, fejlettségét, az egyes tantárgyakban nyújtott 
teljesítményét. Előnyben részesítik a nevelők a tanórákon az önálló és csoportos differenciált 
tanulásszervezési munkaformákat  

 
c.) A motiválás célja, hogy a gyerekeket tanulásra ösztönözzék, indíttatást ébresszenek, valamint a 

már meghozott tanulási kedvet a tanulás egész folyamata során fenn is tartsák. 
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2. Tanítási órán kívüli tevékenységek 
 

a) Hagyományőrző tevékenységek 
Fontos feladat iskolánk névadójának, Blaskovits Oszkár emlékének ápolása.  
Minden évben megemlékezünk róla emléktáblájának  megkoszorúzásával.      
Továbbá minden  évben iskolai ünnepséget tartunk a következő alkalmakkor:     
október 6-án, október 23-án, március 15-én, karácsonykor, illetve a 8. osztály 
ballagásakor. 

 
b) Diákönkormányzat 

A tanulóközösségek és tanulók érdekeinek képviseletére iskolánkban diákönkormányzat 
működik. A diákönkormányzat munkáját az iskola nevelői segítik.    

 
c) Napközi otthon, tanulószoba 

Amennyiben a szülők igénylik, tanítási napokon a délutáni  órákban  az 1-4. évfolyamon    
napközi  otthont,  az  5-8.  évfolyamon  tanulószobát vehetnek  igénybe a gyermekek  a  
köznevelési törvény  előírásainak  megfelelően.   
Ezeken a kereteken belül folyik az egyes tanulók felzárkóztatása is. 
Szorgalmi időben a tanítási szünetekben, munkanapokon az önkormányzat rendelkezése 
szerint működik az összevont napközis ügyelet. 

 
d) Diákétkeztetés 

Napi  háromszori étkeztetést tudunk biztosítani a tanulóknak, úgy, mint tízórai, ebéd, 
uzsonna. 
Az étkezési  díjakat  az  iskola működtetője állapítja meg.  Befizetés az önkormányzat által 
meghatározott módon történik. 

 
e) Iskolai sportkör 

Iskolai sportkör tagja lehet az iskola bármely tanulója.  
Biztosítja a tanulók mindennapi testedzését kiegészítve a tanórai  testnevelésórákat. 
Továbbá felkészíti a tanulókat az iskolán kívüli sportversenyekre (például diákolimpia). 

 
f) Szakkörök 

A különféle szakkörök működése segíti az egyéni képességek fejlődését.  
Iskolánkban az alábbi szakkörök működnek: énekkar, sakk  szakkör, informatika  szakkör, 
német szakkör, újságíró szakkör, rajz szakkör, színjátszó szakkör, angol szakkör, tantárgyi 
tehetséggondozás, ISK (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda). 
A szakkörök indításáról az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév 
elején az iskolai nevelőtestület dönt.  
Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskolai nevelőtestület tagja.         

 
g) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A különböző versenyek, vetélkedők, amelyeket iskolánkban évente szervezünk, segítik a 
tehetséges tanulók továbbfejlesztését. (Bolyai  tanulmányi verseny) 
A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük. 
A szervezést, illetve a tanulók  felkészítését  a  nevelői szakmai munkaközösség vagy a 
szaktanárok végzik. 
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h) Tanulmányi kirándulások 
A nevelőmunka elősegítése, illetve a tantervi követelmények elmélyítése céljából az 
osztályok számára tanulmányi kirándulást szerveznek a nevelők évente egy alkalommal.  

 
i) Tanulmányi séta 

A tananyaghoz kapcsolódóan alkalomszerűen tanulmányi sétákat szervezünk. 
szűkebb környezet megismerése 
közlekedés 
helyes viselkedés iskolán kívül is 
tanult ismeretek alkalmazása 

 
j) Táborok 

A nevelés, személyiség- és közösségfejlesztés hatékony színtere az iskola falain kívül. 
Lehetőség nyílik megismerkedni más tájegységek kultúrájával, hagyományával.  
A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik.                    

 
k) Erdei iskola 

Az iskola falain kívül szervezett, több napos erdei iskolai foglalkozások a nevelési és tantervi 
követelmények kiegészítését segítik. Ezeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása 
történik. A részvétel itt is önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. 
 

l) Határtalanul Program 
Pályázat alapján a 7. évfolyamos tanulóinknak. A határon kívüli magyar lakta területek 
megismerése, történelmi ismereteiknek bővítése. 
 

m) Vándortábor 
Magyarország földrajzi tájainak megismerése. Környezetvédelmi nevelés erősítése. 

 
n) Szabadidős foglalkozások 

A nevelőtestület a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére nevel, az igényekhez és 
anyagi lehetőségekhez igazodó különféle szabadidős programok (farsang,  túrák, táborok) 
szervezésével.  
A részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. 

 
o) Versenyek 

A tehetséges  tanulók  továbbfejlesztését segítik az iskolánkban működő  házi,  valamint az 
országos levelezős versenyek és iskolai és területi szaktárgyi versenyek. 

 
p) Művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

A tantárgyakhoz kapcsolódóan lehetőséget biztosítunk  különféle  múzeumok,  kiállítások, 
színházi előadások megtekintésére, könyvtári foglalkozásokra  önköltséges formában. 
A különféle közművelődési intézményekben, illetve előadásokon tett látogatások  hatéko- 
nyan elősegítik a tantárgyi órákon elsajátított tudás elmélyítését. 
Az ilyen foglalkozásokon való részvétel a felmerülő költségek okán önkéntes. 

 
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
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Az iskola létesítményeit, illetve eszközeit előzetes megbeszélés után a tanulók  tanári felügyelet 
mellett egyénileg vagy csoportosan használhatják. 
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3. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 
tevékenységek 
 
A beilleszkedési  zavarral, tanulási nehézséggel,  magatartási  rendellenességgel küzdő tanulók a 
többi tanulóval együtt vesznek részt  az iskolai szervezésben, oktatásban. 
    kapcsolatban állunk a helyi óvodákkal, a gyermekjóléti szolgálattal 

- tavaszi bemutató órák az  óvodásoknak 
- szülői értekezlet az iskolában 
- óvodai foglalkozások látogatása 
- évzáró megtekintése 
- iskolába hívogatás 
- a gyerekekről információgyűjtése a beilleszkedési, magatartási problémákra 

vonatkozóan  
- gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot a GYIV-is tartja 

 felzárkóztató órák 
  napköziotthon      
  tanulószoba 
  ha szükséges, családlátogatás 
  külsős szakember segítségnyújtása 
 
Preventív tevékenységek 
A gyerekek beilleszkedését segíti, hogy az iskola szoros kapcsolatot tart az óvodával.  
A leendő elsős tanítók tarják az iskolába készülő gyerekek szülei számára a szülői értekezletet, 
melyen megismerik a szülőket. Óvodai látogatásaik során megismerik a leendő elsős gyerekeket. Az 
óvónőkkel történő konzultáció elmélyíti a gyerekekről szerzett ismereteiket. Gergely napi program 
keretében az elsősök felkeresik az óvodában a leendő elsősöket, így keltve fel 
érdeklődésüket az iskola iránt.  Nyílt napon az óvodás gyerekek és szüleik betekintést nyerhetnek az  
iskola mindennapi életébe. Az óvodások részt vehetnek az életkori sajátosságaiknak megfelelő 
iskolai rendezvényeken, pl. a karácsonyi műsoron, ezáltal is elmélyítve a kapcsolatot. 
 
Tevékenységek az iskolai kereteken belül 
Az intézmény céljai, feladatai e területen:  
Egységes, mindenkire vonatkozó, az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket figyelembe 
vevő követelményrendszer kialakítása, gyakorlata. Az osztályfőnök, az osztályban tanító 
pedagógusok és a napközis nevelő példamutatása, együttműködése nélkülözhetetlen. 
Egyéni beszélgetéssel, bánásmóddal kell kialakítani a gyermekben egymás elfogadásának 
képességét. A tanárok a felmerülő problémákat egymással folyamatosan megbeszélik, elemzik és 
értékelik.  
A nehezen beilleszkedő gyerekek esetében  egyénre szabott megoldásokat keresnek és 
alkalmaznak.  
Ennek keretében a gyerekek megbízásokat kapnak, melynek során minden érintett tanuló 
felfedezi azt az érdeklődési kört, ami megkönnyíti beilleszkedését, lehetőséget ad számára az 
egyéni képesség bármilyen szintű kibontakozására. 
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Az osztályközösségek felelősségvállalásának erősítése 
A problémák kezelése érdekében az osztályfőnök a gyermekek szüleivel szoros kapcsolatot tart fenn 
(fogadóóra, családlátogatás), akikkel folyamatos tájékoztatás mellett együtt keresik a megfelelő 
megoldást. Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős segítségét is igénybe veszik. Indokolt esetben 
a gyermekeknek nevelési tanácsadáson szükséges részt venni. 
 
 

4. A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése 
 
A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vesszük és segítjük a gyermek képességének, 
tehetségének kibontakozását. 
 
Ezt a célt szolgálják:  

- tanulmányi versenyek 
- szakkörök (iskolai énekkar, sportkör) 
- szabadon tervezhető tantárgyak tanulása  
- pályázatok 
- szabadidős foglalkozások  

 
Iskolánkban tanórákon és tanórákon kívül is figyelembe vesszük a diákok egyéni képességeit, 
tehetségét, fejlődésének egyéni ütemét. Segítjük képességük, tehetségük kibontakoztatását. 
 
A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
Iskolánkban a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásnak kiemelt szerepet kell kapnia. 
Különös gondot kell fordítanunk arra, hogy tehetséges tanítványaink – környezeti és szociális 
adottságaik miatt – nehogy elkallódjanak. Fontos, hogy kiemelkedő képességű tanulóink 
speciális adottságai felszínre kerüljenek. 
A tehetséggondozás feladatai az optimális fejlődés feltételeinek megteremtése, működtetése, a 
folyamatosság biztosítása. 
 
A tehetség felismerése 
Tehetséges gyerek az, aki erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul, átlagon felüli teljesítmények- 
re képes, kreatív; egy-egy tantárgyból (speciális tehetségű) minden tantárgyból (általánosan jó 
intellektusú). 
A korai felismerés meghatározó fontosságú. A kiemelkedő képességűek (megfelelő foglalkoztatás 
hiányában) gyakran visszafejlődnek, sérülnek, kirekesztődnek. A korai felismerés szakértelmet, 
körültekintést kíván. 

 
A felismert tehetség fejlesztése 
Tanórán: 

- Osztályon belüli differenciálás 
- A választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

 
Tehetséggondozó órákon: 
Osztályonkénti, évfolyamonkénti önképző körök, ahol a jó képességű tanulók aktív módon 
felkészülhetnek a tanulmányi versenyekre, gimnáziumi felvételi vizsgákra. 
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Szabadidőben: 
- gazdag szakkörválaszték 
- iskolai, körzeti, megyei, regionális és levelezős versenyek (fontos személyiségfejlesztő 

hatásuk van: egészséges versenyszellem, önértékelés, sportszerűség, kudarctűrés) 
- napközis, tanulószobás, szabadidős foglalkozások, ahol a gyerekek „kipróbálhatják” 

magukat (vizuális kultúra, színjátszás, drámajátékok, kézművesség, számítógépes 
ismeretek, sport) 

- a továbbtanulás segítése, kapcsolat a középiskolákkal 
 

A tehetséggondozó tevékenység közben mindvégig elengedhetetlenül fontos a személyi 
tulajdonságok fejlesztése: belső motiváció, lankadatlan érdeklődés, helyes önértékelés,  
nehézségek vállalása és leküzdése, a kitartó, szívós munka megkedveltetése, illetve igényének 
kialakítása. 
 
4.1. Tanórai tevékenységekhez kapcsolódó feladatok:  

- differenciált tanórai feladatok a tananyaghoz kapcsolódóan 
- csoportmunka azonos és eltérő képességű csoportok esetén 
- szorgalmi feladatok az aktuális tananyaghoz kapcsolódóan 
- kutatómunka a könyvtárban, Falumúzeumban 
- gyűjtőmunka, tablókészítés 
- felkészülés adott témából, kiselőadások tartása 

 
4.2.  Szakkörök 

- énekkar 
- sakk szakkör 
- informatika szakkör 
- angol szakkör 
- német szakkör 
- újságíró szakkör 
- ISK (kézilabda, röplabda, labdarúgás) 

 
4.3.  Tanulmányi versenyek 

- házi szaktárgyi tanulmányi versenyek  
            (minden év március-április) 

- országos levelezős tanulmányi versenyek /nevezési díj/ 
- területi szaktárgyi versenyeken való részvétel 
- térségi olimpián való részvétel 

 
4.4. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni és csoportos használata 

- Informatikai eszközök használata 
- Televízió, hangosító berendezések használata 

 
 
 
 
4.5. Továbbtanulás segítése 
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- Felvételi előkészítők szervezése helyben a felvételi tantárgyakból (matematika, magyar, 
idegen nyelv). Arany János Tehetséggondozó Programban való esetleges részvétel (Községi 
Önkormányzat támogatásával). 
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5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  a védőnővel, a családsegítő szolgálattal, szülőkkel, 
kollégákkal, önkormányzattal, gyermekjóléti szolgálattal együttműködve végzi feladatát. 
Kollégák segítségével feltáró munkát végez. 
 
Tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatására az osztályfőnökkel együtt javaslatot tesz 
napközis, tanulószobás foglalkozásokon való részvételre, korrepetálási lehetőségekre, majd 
figyelemmel kíséri haladásukat. 
 
Antiszociális magatartású gyerekek esetén személyes beszélgetéseket, szülők bevonásával, 
osztályfőnök bevonásával a magatartás hátterének feltárását végzi, esetleg javaslatot tesz 
pszichológus felkeresésére. 
 
Egyéb magatartási gondokkal küzdő tanulók (pl. szorongó) fokozott figyelemmel kísérése, 
szülőkkel közösen a problémák megoldásának keresése. 
 
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése az önkormányzat, védőnő, Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi felelős bevonásával, tanácsadás, segélyek intézése, a hátrányos helyzetek 
enyhítendő lehetőségek kutatása,  kedvezményes étkeztetés, szükség esetén nevelési tanács- 
adóba irányítás. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős lehetőségekhez mérten szakmai továbbképzésen 
tájékozódik a további lehetőségekről, melyről tájékoztatást ad a pedagógusoknak, szülőknek, 
gyerekeknek. 

 
 

6. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 
 

- A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógus végzi, melynek 
személye biztosított a tanári karból. 

- Osztálytanítók feladata:   
→  egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

             →  felzárkóztató foglalkozás tartása 
- Napközis nevelő feladata: felmerülő tanulási problémák kezelése 

 
 
 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megtervezése: 

- tantárgytól függően, tananyagtól függően differenciált feladatok 
- napközis  foglalkozásokon a rászoruló tanulókat  fokozottan segítjük, mind írásbeli 

munkájuk elkészítésében, mind a tanulnivaló elsajátításában 
- tanulószobán a felsősök segítése szaktanári ellátással történik 
- egyéni foglalkozások  tanulószobán  és napközis foglalkozásokon, segítségnyújtás feladatok 

megértésében, hibák javításában, elkövetett hibák okainak feltárásában  
- felzárkóztató foglalkozások (az 1-4. évfolyamon korrepetálás lehetősége is adott) 
- továbbtanulás-pályaválasztási  fórumon történő részvétellel nyolcadikos előkészítő foglalko- 

             zások 
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- osztályfőnöki órán, szülői értekezleten az osztályfőnök tanácsot, tájékoztatást ad a külön-
böző lehetőségekről 
 

 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  
     helyi rendje  
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló 
 

a.) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
b.) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
c.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló. 

 
a.) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 
átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,” 
b.) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
Iskolánkban a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdő, és a sajátos nevelési igényű tanulók száma átlagosnak mondható. Fontosnak 
tartjuk, hogy intézményünk eredményessé tegye a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 
állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében az egyéni teljesítményszintekhez 
igazodva, differenciált oktatás keretében kell megvalósítani a felzárkóztatást a tanórákon. 
A helyi tantervet a gyerek sajátos nevelési igényének megfelelően készítjük minden tanév 
elején. 
 
A kudarcok csökkentésére irányuló tevékenységek: 

- A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata alapján megfelelő irányú beiskolázás, állandó 
kapcsolattartás a Szakszolgálattal 

- A tanulási nehézség, mint probléma korai felismerése (bemeneti komplex pszichológiai és 
pedagógiai mérés) 

- Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus egyéni és kiscsoportos fejlesztő tevékenysége 
- Beszédfejlesztés, logopédiai foglalkozások 
- Csoportra és egyénre szabott fejlesztő program kidolgozása és alkalmazása a tantárgyak 

tanmenetébe építve 
- Osztályon belüli differenciálás 
- A csoportos, páros és egyéni munkaformák előtérbe állítása 
- Tanulópárok kialakítása (jobb képességű - nehezebben haladó), egymás segítése 
- Az állandó pozitív megerősítés (jutalmazás) szerepe 
- Felzárkóztatás korrepetáláson 
- Önismeretre nevelés 
- A másság elfogadására nevelés 
- Az osztályban tanító pedagógusok team- munkája 

 
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2. Értelmező rendelkezések fejezet 4. § 14. 
pontja 

 
Sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése 



55 

 

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola évek óta gondot fordít a különleges gondozásra 
igényt mutató gyermekek nevelésére. Csatlakoztunk az integrációs törekvésekhez.  
A sajátos nevelési igényű tanulókat (tanulásban akadályozott, beszédfogyatékos, testi fogyatékos és 
a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott tanulók) a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján egyéni 
fejlesztési terv alapján neveljük.  
Számukra a rehabilitációs foglalkozásokat intézményen belül igyekszünk biztosítani. Ehhez a 
személyi és tárgyi feltételeket megteremtettük, azokat folyamatosan fejlesztjük. 
 
c.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
 
Tünetek, tünetcsoportok megállapítása 

- Agresszív (a környezet felé forduló magatartászavar: rendbontás, nyugtalanság, hazudozás, 
bántalmazás, stb.) 

- A szociális fejlődés zavarai (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, beilleszkedési problémái) 
- Regresszív (önmagára vonatkoztatva: visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, érzékeny, 

autó agresszív) 
- Szorongások, félelmek, önértékelési zavarok,  
- A kognitív, motoros, figyelmi funkciók zavarai, teljesítményromlás, észlelési elégtelenség. 

 
A magatartási rendellenesség okainak feltárása 

- Környezeti (családi, iskolai okok) 
- Organikus (idegrendszeri: szakember segítségének igénybevétele) 
- A lefolyás dinamikájának vizsgálata 
- Akut (azonnali, közvetlen segítséget igényel) 
- Krónikus (hosszabb távú célokhoz feladatok kijelölése, azok rendszeres értékelése, újabb 

célok, feladatok kitűzése) 
 
A megoldás lehetőségei 

- Kisebb fokú (a pedagógus maga megoldja) 
- Középsúlyos (pszicho-pedagógiára van szükség) 
- Súlyos (a pszichiátria hatáskörébe tartozik) 

 
A nehezen beilleszkedő gyerekek esetében az egyénre szabott megoldásokat keresnek és 
alkalmaznak. Ennek keretében a gyerekek megbízásokat kapnak, melynek során minden érintett 
tanuló felfedezi azt az érdeklődési kört, ami megkönnyíti beilleszkedését, lehetőséget ad számára az 
egyéni képesség bármilyen szintű kibontakozására. 
Az osztályközösségek felelősségvállalásának erősítése. 
A problémák kezelése érdekében az osztályfőnök a gyermek szüleivel szoros kapcsolatot tart 
fenn (fogadóóra, családlátogatás), akikkel folyamatos tájékoztatás mellett együtt keresik a 
megfelelő megoldást. 
Szükség esetén a gyermekvédelmi felelős segítségét is igénybe veszik. 
Indokolt esetben a gyermekeknek nevelési tanácsadáson szükséges részt venni. 
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8. A szociális hátrányok enyhítése 
 
A szociális hátrányok enyhítése érdekében – a Köznevelési törvény előírásának megfelelően – 
gyermekvédelmi felelős alkalmazása iskolánkban évek óta segíti a pedagógusok munkáját. 
A gyermekvédelmi munka nem csak az ezen  munkakörben foglalkoztatott pedagógus(ok) 
feladata, hatékony gyermekvédelmi munka csak a nevelőtestület aktív közreműködésével  
képzelhető el. Különösen nagy felelőssége van ebben az osztálytanítóknak, osztályfőnököknek. 
Az iskolai gyermekvédelmi munka egyik fő területe a szociális hátrányok enyhítését célzó 
tevékenység. Elsődleges feladat a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók kiszűrése.  
 
 
A hátrányok enyhítésének fő területei a következők: 

- Étkezési térítési díj csökkentése szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. 
A kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés az iskolai gyermekvédelmi felelős feladata. 

- Gyermekvédelmi felelős állandóan figyelemmel kíséri a szociálisan  hátrányos helyzetű 
tanulóinkat.   

- Azoknál a tanulóknál, ahol pedagógusaink, illetve a gyermekvédelemért felelős  munkakör- 
ben   dolgozó  azt  indokoltnak tartja, a személyiségben megmutatkozó zavar kiküszöbölése 
érdekében felvesszük a kapcsolatot  Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a Nevelési  Tanács- 
adóval.      

- Drog- és bűnmegelőzési előadásokat szervezünk szakemberek közreműködésével.  
Ezeken a foglalkozásokon valamennyi egykorú tanulónk részt vesz, de a foglalkozások  igazi 
megszólítottjai azon tanulóink, akik szociális hátrányukból adódóan (nem megfelelő családi 
és baráti környezet) erőteljesebben veszélyeztettek. 
 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 
1. Felzárkóztató programok szervezése 
2. Drog- és bűnmegelőzési programok 
3. Mentálhigiénés programok 
4. Pályaorientációs tevékenység 
5. Tehetséggondozó programok 
6. Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon 
7. Diákétkeztetés 
8. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 
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VII.A SZÜLŐK, A TANULÓK, A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 
KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI 

 
A pedagógiai munka alapvető eleme a pedagógus (osztályfőnök, szaktanár, napközis nevelő) 
és a szülő közötti egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat. 
E kapcsolat kialakításának legáltalánosabb, leggyakoribb formái a szülői értekezletek és 
fogadóórák. Hiszen munkánk eredményessége nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudunk 
együttműködni az osztályunkba járó tanulók szüleivel. 
Ennek az együttműködésnek tervszerűnek és szervezettnek kell lennie. 
 
 

1. A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 
 
Szülői értekezlet 
Intézményünk évente több alkalommal tart szülői értekezletet. A szülői értekezlet rendje a 
következő. 
 

 Év eleji szülői értekezlet 

Időpontja 1. évfolyam– szeptember 1. hetében 

2-8. évfolyam – szeptemberben 

Témája - az adott évfolyam követelményrendszerének ismertetése 
- a tanév rendjének alakulása 
- várható események, éves programok 
- várható kiadások  a szülői írásos nyilatkozat beszerzése 
- a Házirend ismertetése 
- a Pedagógiai Program szülőkre vonatkozó részeinek ismertetése 
- versenyfelhívások országos tanulmányi versenyekre     
- tájékoztatás a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségeiről 
(például énekkar, sportfoglalkozások, szakkörök) 

Vezeti az adott évfolyam osztályfőnöke 

 

 Félévi szülői értekezlet 

Időpontja januárban (a félévi értesítők kiosztása után)              

Témája - a tantárgyi eredmények alakulása 
- a tantárgyi átlagok összehasonlítása az előző tanév eredményeivel 
- a  magatartás, szorgalom értékelése 
- a közösségi munka, közösségi szellem alakulása 
- pozitívumok kiemelése 
- negatívumok,   hiányosságok  ezek   megszüntetésére   vonatkozó ötletek, 
  javaslatok, megoldások felvetése, illetve a szülői  vélemények,  tanácsok meg- 
  hallgatása  
- a tanulmányi kirándulás (időpont, helyszín, anyagi kiadások, programok) 
- farsang 

Vezeti az adott évfolyam osztályfőnöke 
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Ha  szükséges,   adjunk  tanácsot,  segítséget  a  szülőknek  a  megfelelő   tanulási módszerek 
kiválasztásához, az életkori sajátosságokból eredő nevelési problémák megoldásához. 
 

 Pályaválasztási szülői értekezlet 

Időpontja január 

Témája - A 8. osztályba járó tanulók szüleinek a továbbtanulással    
  kapcsolatos tájékoztatása 
- körültekintően kell tájékoztatni a szülőket a lehetőségekről, a sikeres        
  pályaválasztáshoz szükséges módszertani tudnivalókkal és konkrét 
  javaslatokkal elősegíteni a tanulók helyes pályaválasztását. 

Vezeti a 8. osztály osztályfőnöke 

 

Háromnegyed éves szülői értekezlet vagy fogadóóra 

Időpontja      április 

Témája - A tanév hátralévő programjainak ismertetése, 
- a tantárgyi eredmények alakulása, 
- osztálykirándulások megbeszélése. 

Rendkívüli szülői értekezlet 

Időpontja Egy - egy osztály  vagy  az iskola   összes  évfolyama  számára igény szerint 
összehívható a tanév folyamán bármikor. 

Témája Minden tanévben a hetedik osztályosok Magyarország határain kívül élő 
magyarság megismerésére szervezett kiránduláson vehetnek részt. Az 
úttal kapcsolatos feladatok megbeszélése rendkívüli szülői értekezleten 
történik. 

Amennyiben az osztály helyzete, problémái megkívánják: 
- az osztályban felgyülemlett magatartási problémák 
- tanulmányi problémák 
- a pedagógusokkal való esetleges konfliktushelyzetek tisztázása, megoldása 
- a tanulók többségének a munkához  való helytelen hozzáállása 
- ha csoport előtt álló feladatok indokolják, előre nem tervezhető lehetősé- 
  gek felmerülésekor  (például táborozási lehetőségek  megbeszélése: sítábor,  
  nyári tábor) rendkívüli szülői értekezlet tartható, vagy összehívható a szülők 
  tájékoztatására. 

Vezeti az intézményvezető vagy az osztályfőnök 

 

 Összevont szülői értekezlet 

Tartható közvetlenül az osztály szülői értekezlet előtt 

Témája - az egész iskolát érintő kérdéskör 
- olyan feladatok vállalásakor, megoldásakor, amikor szülői segítség is szük- 
  séges 

Vezeti az intézményvezető vagy a helyettese, de jelen vannak az osztályfőnökök 
is 

 

 Iskolába jövő gyermekek szüleinek rendezett szülői értekezlet 

Időpontja február 

Témája - a leendő  első  osztályosok szüleinek  tájékoztatása az intézményről, az iskolai 
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  életről, tanítási módszereinkről, eszközeinkről, az intézmény követelmény- 
  rendszeréről az iskolaérettségről,a beiratkozás feltételeiről 
  (hely, idő, dokumentumok) 

Vezeti intézményvezető, leendő elsős osztályfőnökök 

 
 

2. A szülőkkel való egyéni kapcsolattartás formái, lehetőségei  
 

Fogadóóra 

Időpontja - 2 alkalommal évente, egységes időpontban 

Célja, feladata - a szülők egyénileg kapjanak információt gyermekük előmeneteléről, 
  magatartásáról, a  szaktanár által alkotott véleményéről 
- a pedagógus adjon tanácsot a szülőnek gyermeke tanulmányi problémájának 
  megoldásához  például a megfelelő  tanulási  módszer megválasztásában; 
  (napközi –  tanulószoba), a tanuló   neveltségbeli hiányosságának megszünte- 
  téséhez 
- essen szó a gyermek közösségben elfoglalt helyéről, helyzetéről is;  
- az önként vállalt feladatainak,  kötelességeinek (hetesi feladat, felelősi 
munka, 
  DÖK képviselő) elvégzéséről is 

Vezeti osztályfőnök, szaktanár, napközis nevelő 

Fontos,  hogy  a  fogadóórák  alkalmával a szülő  érezze, hogy a pedagógus  szereti a  gyermekét, 
ezért ne csak a negatívumokról essen szó, hanem a pozitívumokat is emeljük ki!  

 

Nyílt nap 

Időpontja - intézményünk évi egy alkalommal szervez nyílt napot. (Első évfolyam 
második félév első két óra) 

Célja, feladata - a nyílt nap alkalmával lehetősége nyílik a szülőknek arra, hogy 
betekintést nyerjenek az  iskola  mindennapi  életébe,  tanulmányi  
munkájába.  

Vezeti  osztályfőnök 

 

Családlátogatás 

Évente az osztályfőnök otthonukban keresi fel a szülőket a gyermek alaposabb megismerése 
végett, esetleg felmerülő problémák megbeszélése és megoldása miatt. (Első és ötödik 
évfolyam) 

 
A szülők gyermekükről történő tájékoztatásának formái 

1. szöveges értékelés 1. évfolyam (félév, év vége),  2. évfolyam (félév) 
2. érdemjegyek, osztályzatok tantárgyanként 

A pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét a  
tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli. (Havi 1 ) 

3.   magatartás, szorgalom havonkénti értékelése 
4.   negyedévi értékelés szöveges formában 
5.   félévi értesítő 

 6.   év végi bizonyítvány 
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3. Szülői kezdeményezések (SZMK) 
 
Iskolánkban a nevelőtestület munkáját segítő közösség: 
SZMK (Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola Szülői Munkaközössége) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény 73. § alapján a szülői szervezet működésé-    
nek részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg. 
 
A Szülői Munkaközösség célja, feladata: 

1. A Szülői Munkaközösség feladata, hogy az iskolába járó gyermekek érdekeit 
képviselje és ügyeiben eljárjon. 

2. A Szülői Munkaközösség hatásköre a  gyermekeket érintő valamennyi kérdésre 
kiterjed. 

3. A Szülői Munkaközösség a gyerekek érdekeinek képviseletén túl rész vesz az iskolai 
élet szervezésében és segíti a pedagógusok munkáját (például ünnepségek, túrák, 
kirándulások, farsangi bál, Blaskovits nap, egyéb kulturális programok megszervezése 
és lebonyolítása). 

 
A Szülői Munkaközösség megválasztása: 
 A Szülői Munkaközösséget az iskolába járó gyerekek szüleinek több mint 50 %-a választotta 
meg, ezért iskolai Szülői Munkaközösségként működik. 
 
A Szülői Munkaközösség szervezeti felépítése: 
Az iskolai Szülői Munkaközösség szervezeti felépítése: 

- a  választmány 
- a  vezetőség 
- a Szülői Munkaközösség vezetősége és a választmány kapcsolata 

 
Az iskolai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagó- 
giai munka eredményességét. 
Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. 
 
A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a 
nevelési – oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője 
tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 
 
Az intézményvezető tájékoztatja az SzMK-t az iskola költségvetéséről. 
 
 

4. A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola Alapítványa 
 
Az  alapítvány fő célkitűzése  
Az alapítvány fő célkitűzése a Blaskovits Oszkár Általános Iskola támogatása, oktatási és 
szórakoztató eszközök vásárlása, kulturális, sport és egyéb szabadidős tevékenységek szervezése és 
támogatása, és minden olyan tevékenység, ami a tanulók részére jobb tanulási lehetőségeket, 
valamint a szabadidő kulturált eltöltését biztosítja. 
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Az alapító tagok által felkért öttagú kuratórium a munkáját az Alapító Okirat és a kuratórium 
által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján önkéntesen, költségtérítés nélkül 
végzi. 
A kuratórium a döntéseit az alapítvány vagyonának felhasználásáról - a tanári testület, valamint a 
diákönkormányzat javaslatainak figyelembevételével, mindig szem előtt tartva a tanulók érdekeit - 
többségi szavazattal hozza. 
Az alapítvány bevételeit a vállalkozók és a szülők által felajánlott támogatások, az adófizetők 
által felajánlott SZJA 1%-ából származó, valamint az alapítvány által szervezett jótékonysági 
rendezvények bevételei képezik. 
Az alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri a civil szervezetek részére meghirdetett 
pályázati lehetőségeket, és már több alkalommal sikeres pályázatot nyújtott be oktatási segédesz- 
közök elnyerésére. 

 
Az alapítvánnyal való kapcsolattartás formái 

Az alapítvány rendszeresen támogatja az iskolai rendezvényeket a szervezési feladatok végrehajtá- 
sában, valamint anyagi biztosítást nyújt a rendezvények megvalósításához. 
Az alapítvány minden évben finanszírozza az iskolában meghirdetett tanulmányi versenyeket.  
Az alapítvány által kezdeményezett családi gyermeknapi rendezvények, valamint a Blaskovits Gála 
évről - évre nagy sikerrel kerülnek lebonyolításra, és egyre több résztvevőt vonzanak. 
 
 

5. Külső együttműködési formák 
 

a.) Gyermekorvosi szolgálat 
- Szűrővizsgálatok évente a páros évfolyamban tanuló gyermekek számára 
- Kötelező védőoltások beadása  

 
b.) Védőnői szolgálat 

- Szűrővizsgálatok évente a páros évfolyamban tanuló gyermekek számára 
- Tisztasági vizsgálatok szükség szerint 
- Egészségneveléssel kapcsolatos előadások tartása tanórákon a felső tagozatos 

osztályok számára évfolyamonként más-más témában 
 

c.) Fogászat 
- Szűrővizsgálatok tanévenként két alkalommal valamennyi osztály számára 
- A szűrővizsgálatok alapján a gyermekek fogászati kezelése 

 
d.) Nevelési tanácsadó 

A Gödöllői Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény munkatársai  helyben, iskolánk épületében végzik munkájukat. 
- A tanítók, tanárok jelzési lapjai alapján elvégzik a tanulási nehézségekkel és magatartási 

zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálatát 
- Az esedékes kontroll vizsgálatokat  lefolytatják 
- Fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus foglalkozik iskolánkban a rászoruló 

gyermekekkel 
 

e.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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A családsegítő munkatársai az iskolai gyermekvédelmi felelőssel együttműködve a 
hátrányos helyzetű gyermekek családjainak életét figyelemmel kísérik, esetlegesen 
intézkedéseket tesznek a gyermekek érdekében. 
 

f.) Óvodák 

A községben működő 2 óvodával való kapcsolattartás 
A kapcsolattartás évről-évre az iskola beiskolázási terve alapján történik. 
 
 

 
Február 

 
A leendő elsős tanító 

látogatása az óvodákban 

 
Február  

 
Szülői értekezlet az iskolában  a  

nagycsoportos óvodások szüleinek 
 

Március   

 

 
A beiratkozás meghirdetése 

 
Március  

 
Gergely nap - látogatás az 

óvodákban 

 
Április  

 
Az óvodások látogatása 

az   első osztályban 
 

Április  
 

Beiratkozás  

 
 

Június    
 

Részvétel   az   óvodai    ballagáson 

 
 

Június 
 

 
Szociometriai felmérés 
készítése, értékelése 

 
 

 
f.) Egyházak  

Jelenleg: Evangélikus Egyház, Katolikus Egyház, Református Egyház 
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VIII. NAGYTARCSAI BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
DIÁKÖNKORMÁNYZATA 

 
A diákönkormányzat 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete.  
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
XIII. fejezet/ 36. 120. § (4)-(5)] 
 
Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 
szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll.  
 
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el, a választó 
tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat 
jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell.  
A szervezeti és működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 
nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 
[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIII. fejezet/ 36. 120. § (3)] 
 
A DÖK képviselőt delegálhat az iskolaszékbe, az iskolai alapítvány kuratóriumába. 
 
Jogkörei 
Egyetértési jog 
A DÖK egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben [lásd. 1993. évi 
LXXIX Törvény a közoktatásról 64. § (2) bekezdés]: 

- jogszabályban meghatározott ügyekben,  
- az iskolai szervezeti és működési szabályzat megalkotása és módosítása, 
- a tanulói szociális juttatások eloszlási elveinek meghatározása, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása, 
- a házirend elfogadása 
- diákönkormányzat saját rendezvényeinek szabályzatai 

 
Véleménynyilvánítás 

a) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

   [lásd. 1993. évi LXXIX Törvény a közoktatásról 63.§(5) bekezdés]: 
- a tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatala, 
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítése, elfogadása, 
- tanulói pályázatok versenyek meghirdetése, megszervezése, 
- az iskolai sportkörök működési rendjének megállapítása, 
- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározása (pl. szakkörök), 
- a tornaterem, az iskolai sportpálya működési rendjének kialakítása, 
- a gyermekétkeztetés kialakítása, változtatása. 
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Döntési jog 
a) A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak, a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával [lásd. 1993. évi LXXIX Törvény a közoktatásról 62. § (2) bekezdés]: 
- saját közösségi életük megszervezésében, 
- tisztviselőik megválasztásában, 
- a diákönkormányzati képviselők és elnökség megválasztásában. 

 
b) A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

- a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
- hatáskörei gyakorlásáról, 
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról (tavaszi papírgyűjtés) 
- a tanórán kívüli események, rendezvények programjáról (tanévnyitó parti, ádventi 

vásár, Mikulásjárás és Mikulás buli, iskolai karácsony,  húsvéti ünnepségek, egyéb iskolai 
szintű diszkók, kulturális programok, kirándulások, stb.), 

- az iskola, diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 
működtetéséről, 

- a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap) szerkesztősége 
tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról. 

 
Azokban az ügyekben, amelyekben a DÖK véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben 
egyetértési jogkört gyakorol, a DÖK képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni. 
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi elkészítéséért az intézmény vezetője felelős. A jogszabály 
által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, 
amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
 
Helyiséghasználat 
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIII. 
fejezet/ 36. 120. § (7)] 
 
Közgyűlés 
Az iskolában évente legalább egy alkalommal (május-június) diákközgyűlést kell szervezni a 
diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 
A közgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 
[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIII. fejezet/ 36. 120. § (8)-(9)] 
 
Kapcsolattartás formái 
Diákönkormányzati  szerv diákképviselők  és   iskolai  vezetők  közötti  kapcsolattartás formája,  
rendje:   

- Diákönkormányzati  ülés havi egy  alkalommal a diákönkormányzat  vezető  tanárának  irá- 
nyitásával.  → beszámol az iskola intézményvezetőjének. 

- Közvetlenül az  intézményvezető  megkeresése  a  diákönkormányzat  tagjai  részéről  szük- 
ség esetén. 

- Intézményvezető részvétele a diákönkormányzati üléseken. 
- DÖK közgyűlésen az iskola vezetése, tanárai, tanulói vesznek részt.  
-  Az ott elhangzottakról feljegyzés készül. 
- Kérdésekre, kérésekre szóban,  „szükség esetén”  írásban válaszol az iskolavezetés. 
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- Iskola vezetése  is megkeresi  a  DÖK  tanulóit ( ez nincs időponthoz kötve), ha szükséges, 
       feladat elvégzése, véleménykérése céljából. 

(Részletesebben lásd a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola Diákönkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatában). 
 
 

1. A tanulóknak az intézményi döntésben való  részvétele 
 
Diákönkormányzaton keresztül 
A tanulóközösségek döntési  jogkört gyakorolnak, a nevelőtestület véleményének meghallga- 
tásával a megalakulásukról és a szervezeti és működési rendjükről.  
(Részletesebben lásd a pedagógiai programban, illetve a  Nagytarcsai Blaskovits Oszkár 
Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában.) 
 
Iskolai sportkörön keresztül  

- Véleményt mondhat, javaslatot tehet, egyetértési és döntési jogot gyakorolhat a sportkör 
szerveiben a sportkört érintő kérdésekben.  

- Választhat és választható a sportkör tisztségeire.  
 
 

2. Az iskola szereplőinek együttműködése a közösségfejlesztésben 
 

Diákönkormányzat 
‐ A DÖK gyűléseken az intézményvezető részvétele, 
‐ Tanévenkénti közgyűlés az egész iskola szintjén, 
‐ DÖK rendezvények: tanévnyitó parti,  mikulásvárás, mikulás buli, ádventi vásár, farsang, 

papírgyűjtés, tanévzáró party, április 1. 
 
Iskolai sportkör 
Az ISK vezetőségi ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal vehet részt: 

- a szülői szervezet képviselője; 
- a fenntartó képviselője. 

Az iskolai sportkör vezetőségében részt kell vennie a diákönkormányzat egy tagjának és az 
iskolavezetés által delegált 1 főnek. 
 
Szülői Munkaközösség 

‐ Értekezleteken állandó meghívottak: intézményvezető, DÖK munkáját segítő pedagógus, 
‐ Iskolai rendezvények: karácsony, farsang, Alapítványi bál, Blaskovits nap, gyermeknap. 

 
Blaskovits Alapítvány a Gyermekekért Alapítvány 

‐ Iskolai rendezvények, 
‐ gyűléseken való részvétel: tantestületi, ISK vezetőségi, SZMK. 

 
 
 
  



66 

 

IX. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ISKOLAI TERVE 
 

8. osztály biológia 

Rándulás, 

 ficam,  

törés 

kisérőjelenségek: ízületi tok és a szalagok nyúlhatnak, leválhatnak, 

szakadhatnak, duzzanat, bevérzés 

- rándulás tünetei (kimozdult csontvégek spontán reponálódnak)    

- ficam tünetei (kimozdult csontvégek rendellenes pozícióban 

maradnak) 

 - törés (egyszerű, összenyomatos, darabos, szegment, szilánkos, 

romtörés) 

 nyílt törés (csontvégek a bőrt átszakítják) 

 zárt törés (a kötőszövet ép marad) 

Teendők  sérült végtag nyugalomba helyezése, rögzítése, borogatása  

                      mentők értesítése  [fájdalomcsillapítok adása], szülők értesítése 

 

Agyrázkódás Erős behatásra az agy a koponyához való ütődés hatására  

eszméletvesztés (akár egy  pillanatra), emlékezési zavar, 

koncentrációzavar,  megszokottól eltérő viselkedés, 

koncentrációzavar, szédülés, hányinger, fülcsengés, fejfájás, 

aluszékonyság,  eltérés a pupillák tágulásában 

Teendő  nyugalmi állapotba helyezés állandó figyelem mellet → mentők értesítése, 

szülők értesítése 

 

Égés  Elsőfokú – a bőr felszíne piros 

Másodfokú – hólyag a bőr felszínén 

Harmadfokú – bőrszövet és bőralja elhal  

Negyedfokú –  izom és csontszövetet is ér 

Teendő  15-20 percig tiszta hideg víz folyatása az égett helyre  

                    iskolán kívüli helyszíneken: égési zselét és/vagy égési kötszert beszerezni 

                    értesíteni mentőket, szülőket 

 

Fagyás Elsőfokú – bőrfelület lila, majd fehér, zsibbad és fájdalmas 

Másodfokú – lila, vörös hólyagok (12 óra múltán jelentkezik) 

Harmadfokú – bőr teljes pusztulása, vérzéssel, fekélyekkel 

Negyedfokú – mély szövetelhalás izom-, csontszövetig 

Teendő  elsőfokú: meleg hely (vérkeringés helyreállítása), meleg takaró, meleg - 

alkoholmentes - ital 
másod-, harmad- negyedfokú → meleg hely, esetleg fokozatosan melegedő fürdő, meleg 

ital→ mentők értesítése, szülők értesítése → fájdalomcsillapítok + pulzus és légzés 

figyelése 
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Rovarszúrás, 

 -marás 

bőrpír, duzzanat, allergiás reakció, nyirokcsomók duzzanata  

Hártyásszárnyúak (méhek, darazsak, hangyák), kétszárnyúak (bögöly, 

szúnyog), pókszabásúak (pókok, kullancsok), százlábúak, vérszívó 

poloskák,  

Teendő  fullánk eltávolítása, sérült hely megtisztítása és borogatása, bőrnyugtató 

kenőcs, kullancs csipesz, allergia tüneteit enyhítő gyógyszer adása és figyelni az anafilaxiás 

tünetekere (mentők értesítése), szülők értesítése 

 

Áramütés Az áramütés súlyossága változó.  

Teendő  áramforrások kikapcsolása → mentők értesítése → 

          légzésellenőrzés → újraélesztés → mentők kiérkezéséig érintett felület fertőtlenítése 

 

Mérgezések Szervezetbe jutó anyagok felborítják az anyagcsere háztartást. 

Teendő  a méreg eltávolítása a szervezetből, közömbösítése→ mentők értesítése, szülők 

értesítése 

 

Gázmérgezés Széndioxid, szénmonoxid mérgezés 

Teendő  szellőztetés, kimentés→ mentők értesítése, szülők értesítése 

 

Gyógyszermérgez

és 

Méreg mennyisége, fajtája szerint változó. 

Teendő  mentők értesítése, meghánytatás, szülőknek jelzés 

 

Vérzés Vágott, szúrt seb 

Teendő seb tisztítása tiszta vízzel seb környékének fertőtlenítése sebtakarás: 

sebtapasz, ragtapasz, szigetkötszer (felszíni, kis kiterjedésű sebek) 

fedőkötés (felszíni, nagy kiterjedésű sérülések) steril gézzel, szülők értesítése 

 Vénás vérzés 

Teendő sérült nugalomba helyezése a sérült testrész szív fölé emelése seb 

környékének megtisztítása, fertőtlenítése steril nyomókötés felhelyezése → mentők 

értesítése, szülők értesítése 

 Artériás vérzés 

nyomópont leszorítása, nyomókötés, sapkakötés (fejre) 

Teendő  sérült nugalomba helyezése a sérült testrész szív fölé emelése seb 

környékének megtisztítása, fertőtlenítése  az artériát a seb és a szív közötti szakaszon 

található nyomóponton a csonthoz szorítjuk  nyomókötés felhelyezése → mentők 

értesítése, szülők értesítése 

 

Drogmérgezés Pontszerű pupillatágulás (LSD, amfetamin) v szűkülés (opiátok), 

bepörgetett kedélyállapot (kokain), önelégült eufória , hallucinációk, 

gondolkodás és logikai funkciók hanyatlása (cannabis), émelygés, 

hányás, álmatlanság, 
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vérnyomás növekedés (LSD, fű), stressz és túlpörgés (amfetamin, 

speed), elvonási tünetek 

Teendő  orvos értesítése, jelzés a szülőknek 

 

Alkoholmérgezés Alkoholszagú lehelet. 

Teendő  orvos értesítése, jelzés a szülőknek 

 

Pedagógusok  újraélesztés technikájának megismerése 
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X. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADADATOK 
 

 
  „Egészségedre mindazonáltal gondot viselj, mert anélkül dolgodban el nem járhatsz.”  

                                                                                                           (Apáczai Csere János) 
 
Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket, hogy növeljék ellenőr- 
zésüket az egészségük felett és javítsák azt. Célja, hogy növelje a várható egészséges élettar- 
tamot, és csökkentse az országok és a csoportok közti ebbéli különbségeket   
                                                                                                              (Dzsakartai nyilatkozat, 1997) 
 
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 
minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétet, egészséget, egészségi állapotát hatékonyan 
fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfej- 
lesztő tevékenységekben. 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (1) 
 
Az iskolai egészségnevelés célja  
 
Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt az egészséges 
életmód iránt. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy az egészség érték, annak megóvása 
minden ember elemi érdeke és legfőbb feladata. A kulturált ember ismeri a veszélyeket, 
felkészül azok elhárítására. 
 
Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletének alakítása annak 
érdekében, hogy egészséges felnőttként feleljenek meg az élet kihívásainak.  
 
 
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 
 
Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – 
az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. 
Az egészségfejlesztés egy olyan folyamat, amely során a teljesség igényével az optimum 
elérésére kell törekedni. A feladatok pontos megjelölésének érdekében külön területekre 
osztottuk fel azokat a tevékenységeket, melyeknél fejleszteni kívánjuk az egészségre való 
nevelés fontosságát. 
 
A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 
gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 
 
a) az egészséges táplálkozás, 
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 
vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 
d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 
f) a személyi higiéné 
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területére terjednek ki. 
 
Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek, 
tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beillesztjük az intézményben megvalósuló 
átfogó prevenciós programokba. 
 
 
Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések, feladatok 
 
Legfontosabb célkitűzéseink: 

- Alakítsuk ki tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt. 
- Tanulóink ismerjék meg - életkoruknak megfelelően - saját egészségi állapotukat. 
- Ismerjék meg az egészséget károsító tényezőket, és azok veszélyeit. 
- Legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket. 
- Alakítsunk ki igényt az egészséges és tiszta környezet iránt. 
- Egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása. 
- A sport életszükségletté tétele, feltételeinek megteremtése. 
- A mozgás örömszerző funkciójának tudatosítása, az állóképesség egyéni fejlesztése.  

 
 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladataink: 
‐ Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének. 
‐ Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket. 
‐ Mutassunk be sokoldalú egészségvédő lehetőségeket, nyújtsunk az egészség megvédé- 

sére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető ismereteket. 
‐ Tudatosítsuk, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ajánljunk ezek megóvásá- 

ra magatartási alternatívákat, gyakorlással, segítséggel és példamutatással. Alakítsunk ki 
egészségvédelmi szokásrendszert, helyes szokások folyamatos gyakoroltatásával és 
ellenőrzésével. 

‐ Ösztönözzük tanulóinkat – közös  véleményformálással,  tanácsadással – az egészség- 
védő magatartás szabályainak megtartására. (anyanyelvi kommunikáció) 

‐ Nyújtsunk segítséget az egészségvédő öntevékenységben és az egészséges életmód 
kialakításában. 

‐ A napközis tevékenységek során biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a napirendbe 
beillesztve tudatosan tervezett, fejlesztő mozgással és játékkal levegőn tölthessék 
szabadidejük nagy részét. Mindezek figyelembevételével alakítsuk helyesen a napi és 
heti rendet, mely mintát adhat későbbi életének szervezéséhez. 

 
 
Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai: 

‐ Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása.  
‐ A kulturált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses terítés 

iránti igény felkeltése. 
‐ Iskolánk a napközis tanulóink számára háromszori étkezést biztosít. 
‐ El kell érnünk, hogy tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék 

előtérbe az egészséges élelmiszereket. 
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Személyi higiéné kialakításának feladatai: 
             -     Helyes tisztálkodási és fogápolási igények kialakítása, technikák elsajátítása. 

‐ Az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködési szokások kialakítása. 
‐ Gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozása módjainak 

tanulása, ismerete, betartása. 
‐ Káros élvezeti szerek veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek megismerése. 
‐ Rendszeres fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén kezelések igénybevétele. 
‐ Egészségügyi szolgáltatások rendszeres biztosítása, szükség szerint igénybevétele. 

(Iskolaorvos, védőnő, fogorvos) 
 
 
Mentálhigiéné feladatai: 

‐ Biztonságos, nyugodt, bizalommal teli, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítása 
tanulóink, dolgozóink számára. 

‐ Ésszerűen tervezett oktató és nevelőmunka, mely biztosítja tanulóinknak az egyenletes 
terhelést. 

‐ A veszélyeztetett tanulók körének felmérése és folyamatos segítése. A lelkileg 
egészséges tanulók mentális épségének megőrzése. 

‐ Személyre szabott beavatkozási lehetőségek alkalmazása, kiegészítése különböző 
terápiák javaslatával. 

‐ Lehetőségek biztosítása, és személyes példamutatás a szabadidő helyes, egészséges 
eltöltésére. 

 
Családi életre nevelés feladatai: 

‐ Tegyük képessé tanulóinkat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok 
kialakítására és fenntartására.  Tudatosítsuk, hogy a család életünk  alapvető,  legfonto- 
tosabb közössége.  

‐ A családi életre nevelés fontos területe a szexuális nevelés. 
‐ Feladatunk, hogy megismerjék és megérthessék testük működését, a nemiségnek, az 

emberi életben betöltött szerepét. 
‐ Tájékoztatnunk kell a gyerekeket a nemi úton terjedő betegségekről, ezek következmé- 

nyeiről, és megelőzési lehetőségeiről. Ismereteket kell  nyújtanunk a fogamzásgátló 
módszerekről, a tudatos családtervezésről. 

 
 

Az egészségnevelési program segítői 
 
Iskolaorvos 
Rendszerességgel végzi a gyermekek egészségügyi szűrését és kötelező oltását. A szűrővizsgálatok 
alapján szakorvosi beutalóval látja el a gyerekeket. Folyamatosan kapcsolatot tart az iskola vezető- 
ségével, jelzi az egészségügyi problémákat. 
 
Védőnő 
Segíti az iskolaorvos munkáját, vezeti a dokumentációt. Szűréseket végez, kezeli a tanulók 
egészségügyi törzskönyvét, amelyet a gyermek iskolából való távozása után a következő iskolába 
továbbít. Előadásokat tart az iskola vezetőségével egyeztetett témákban  (Egészségügyi  felvilágosí- 
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tások, sebellátás stb.) 
  
Fogorvos 
Évente két alkalommal végez szűrést osztályonként, előre egyeztetett időpontban. Ha szükséges, 
visszarendeli a gyerekeket kezelésre vagy fogszabályozásra. 
 
Családsegítő szolgálat vezetője 
A rászoruló családok segítséget kaphatnak. Kapcsolattartó a gyermekvédelmi felelős.        
 
 
Gyermekvédelmi felelős 
A gyermekvédelmi feladatokat az osztályfőnökök és az iskolai gyermekvédelmi felelős látja el. 
Ők ismerik leginkább a hátrányos és problémákkal küzdő családokat. 
 
Családi háttér: 
Arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve neveljük, fejlesszük a 
gyermekeket. A szülőket partnernek tekintjük a nevelésben, hiszen munkánk nem lehet eredmé- 
nyes a családi megerősítés nélkül. Iskolánk nevelői nyitottak a szülők igényeinek megfelelő 
figyelembevételére. 

  
 

Egészségfejlesztési program  
 
Az egészségfejlesztés személyi feltételei 
 
Az egészségfejlesztési program meghatározását, koordinációját, végrehajtását végző személyek : 

‐ Intézményvezető 
‐ Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
‐ Iskolaorvos, védőnő, fogorvos 
‐ Testnevelő tanár 
‐ Diákönkormányzatot segítő pedagógus 
‐ Osztályfőnöki munkaközösség vezető 
‐ Szülői szervezet képviselője 

 
Szülői attitűdök 
Családi háttér – a családok többsége rendezett, elfogadható anyagi körülmények között él, 
elmondható, hogy a többség anyagiaktól függetlenül figyel gyermeke nevelésére. 
Arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére, a családi nevelést kiegészítve neveljük, 
szocializáljuk, fejlesszük a gyermekeket. A szülőket nevelőpartnernek tekintjük, hiszen az iskolai 
nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül! Iskolánk nyitott, a szülők igényeinek 
megfelelően lehetőséget adunk arra, hogy betekintést nyerjenek gyermekük iskolai életébe. 
 
Célkitűzés 
Iskolánk célja, hogy tanulóinkban kialakítsuk az egészséges életmód iránti igényt. A tanulók képesek 
legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, 
azok veszélyeit. Az egészség érték legyen számukra, utasítsák el a számukra károsat. 
Mindezek eléréséhez lehetőséget biztosítunk az ismeretek átadásával és programok szervezésével. 
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Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
- Az egészséges életmódra nevelés legyen része az iskolai élet minden területének. 
- Biztosítsuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket és tevékenységeket. 
- Nyújtsunk az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető, de 
tudományos ismereteket, mutassuk be a sokoldalú egészségvédő lehetőségeket. Tanítsuk meg, 
hogy alapvető értékünk az élet és az egészség- Nélkülözhetetlen az egészségvédelmi szokásrendszer 
kialakítása, a helyes szokások folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése. 
 
- A napközis tevékenységek során biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a délelőtti tanulás után 
1 - 1 órát szabad levegőn töltsenek gyermekeink, tudatosan tervezett, sokoldalúan fejlesztő moz- 
gással és játékkal. 
- Fordítsunk figyelmet a helyes napirend és heti rend kialakítására. 

 
Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai 
- Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása: napi ötszöri étkezés fontosságának ismertetése. 
- A kulturált étkezési szokások, az ízléses terítés, az étkezések rendjének kialakítása. 
- Az iskola háromszori étkezés lehetőségét biztosítja tanulói számára. 
- El kell érni, hogy a gyermekek nagy része, de leginkább a veszélyeztetettek az iskolában  
étkezzenek. 
- Az étkezést biztosító konyha az életkornak, gyermekélelmezési normáknak megfelelően 
állítsa össze az étrendet. 
- Az "iskolatej és iskolagyümölcs program” keretében tanulóinknak tejtermékeket és 
gyümölcsöket biztosítunk. 
- El kell érnünk, hogy tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen. 
- Helyezzék előtérbe az egészséges élelmiszereket, és kisebb mértékben fogyasszanak egészségte-       
len dolgokat: chips, Cola, cukros üdítő. 

 
Mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése 
- Heti 5 testnevelés óra biztosítja a rendszeres testmozgást, melynek keretében figyelmet fordítunk 
az elemi mozgások és játékok tanítására, gyakorlására, amelyek  egyrészt  sokoldalú  mozgás- 
tapasztalatot biztosítanak ügyességük fejlesztésére, ugyanakkor hozzájárulnak fizikai képességeik 
életkoruknak megfelelő fejlesztéséhez, az egészséges életmód szokásainak megalapozásához, 
mozgásigényük felkeltéséhez, kielégítésükhöz és a sport megszerettetéséhez. 
- Fejlesztjük térbeli tájékozódó képességüket, egyensúlyérzéküket. 
- Az iskolai testnevelési óra keretében tartásjavító torna beiktatása.  
- Megalapozzuk az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás szokásainak igényét. 
- A gyógytestnevelést biztosítunk a felmérési adatok alapján az arra rászoruló tanulóknak. 
 
Személyi higiéné 
- Tisztálkodás igényének kialakítása (kézmosás, toalett helyes használata..) 
- Helyes fogápolási technika elsajátítása fogászati szűrések és fogászati előadás keretében 
- A rendezett, tiszta ruházat igényének kialakítása. 
- Az időjárásnak, évszaknak, napszaknak megfelelő öltözködési szokás kialakítása. 
- Váltócipő használata az iskolában. 
- Az egészséges életmód elemi ismereteinek és helyes szokásainak megismertetése és gyakorlása. 
 - A káros élvezeti szerek /cigaretta, alkohol, kábítószerek / veszélyeinek és fogyasztásuk következ- 
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   ményeinek megismertetése. 
- Védőnői előadások e témakörben évfolyamonként. 
 
 
 
Mentális egészség 
- A tanuló beilleszkedését segítő tevékenység az iskolai környezetbe az iskolai hagyományok  
  felhasználásával és a diákönkormányzat közreműködésével. 
- Humánus, kellemes iskolai légkör fenntartása.  
- Az oktató- és nevelőmunka során tanulóink megóvása a stressztől, monotóniától,  szellemi  
  túlterheléstől. 
- A lelki egészség épségének megőrzése. 
- Fokozottan  veszélyeztetett  tanulók  körének  felmérése - (csonka  családban  élők,  testi  
  fogyatékosok, szexuális zaklatásnak, erőszaknak kitett gyerekek)- és folyamatos segítése. 
- A lelkileg sérült tanulóknak megfelelő segítségnyújtás – szakemberek bevonásával- újabb  
  sérülésének megelőzése. 
- Megfelelő felvilágosítás az egészségkárosító szerekről és ezek hatásairól. 
- Mintaadás a szabadidő helyes, kulturált eltöltéséhez. 
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Tevékenységi területek – Tanórán 
 
Tantárgyi ismeretek 
Külön figyelmet fordítunk minden tantárgy esetében a tananyagtartalom és az egészségfejlesztési 
feladatok csatlakozási pontjára. Kiemelt jelentőségű alsó tagozaton a környezetismeret, test- 
nevelés. Felső tagozaton a természetismeret, biológia, a testnevelés és az osztályfőnöki óra. 
 
1. évfolyam: 
- Egészséges életmód 
- Egészséges táplálkozás 
- Étkezési szokások, terítés  
- A testem 
- Öltözködési szabályok 
- Érzékszerveim 
- A helyes tisztálkodás 
- Különböző veszély és baleseti források elkerülése 
- Alapvető mozgásfejlesztő gyakorlatok 
- Rendszeres testmozgás 
 
 
2. évfolyam: 
- Én is növök, fejlődök 
- Tisztálkodási szokások, táplálkozás 
- Az érzékszerveim védelme 
- Az egészséges életmód, egészségmegőrzés 
- Az orvosi rendelőben 
- Milyen anyagokat tartalmaznak táplálékaink? 
- Rendszeres testmozgás 
- Az évszaknak megfelelő öltözködés szabályai 
- Természetben űzhető sportágak megismerése 
- Miből mennyit együnk? Az egészséges és egészségtelen táplálék közötti különbség 
- Környezetünk tisztántartása  
 
 
3. évfolyam: 
- Az egészséges életmód, napirend 
- Mi okozhat betegségeket? Megelőzésük.  
- Aki más, mint én 
- Rendszeres testmozgás, mozgatórendszert fejlesztő mozgásformák  
- Különböző baleseti veszély források ismerete és a balesetek elkerülése 
- Helyes testtartás kialakítása 
- Az úszás jótékony hatásai a szervezetre 
- Az öltözködés és a higiéniai szokások ismerete 
- Változatos étkezés 
- Háztartási balesetek 
- Egészséges táplálékok, változatos étkezés 
- Környezet tisztasága és rendje 
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- Természetben űzhető sportágak  
- Érzékszerveink védelme 
- Folyadékfogyasztás fontossága 
- Aktív és passzív pihenés  
- Lelki egészség  
 
 
4. évfolyam: 
- Az ember életkori szakaszai 
- A vitaminok szerepe, étkezési szokások 
- A mozgás, egészséges életmód 
- Közösségben élek 
- A helyes viselkedés, szokásrend 
- A helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai 
- Aktív és passzív pihenés 
- Lelki egészség 
- A leggyakoribb betegségtünetek 
- A védőoltások szerepe 
- Balesetek és megelőzésük 
- Egészséges tápanyagok 
- Évszaknak megfelelő öltözködési szabályok 
 
 
5. évfolyam: 
- Az egészség értéke életünkben, egészséges életmód 
- Veszélyes anyagok, helyzetek és tényezők 
- Egészséges táplálkozás 
- Tisztálkodás, egészség 
- Sport-mozgás-játék 
- Az egészséges étrend  
- Lelki egészség 
- Higiénés szabályok  
- Stresszoldás 
- Tartásjavítás  
- Fiúk és lányok 
- Serdülőkori változások – az ifjúkor küszöbén  
- Leggyakoribb gyermekbalesetek és megelőzésük  
- Amit a felnőtteknek sem szabad: káros szenvedélyek 
 
 
6. évfolyam: 
- Testünk felépítése és működése 
- A bőr szervezetünk legsokoldalúbb szerve 
- A mozgás testünk „szobrásza” – a csontváz és az izomzat 
- A táplálkozás folyamata 
- Nem mindegy, hogy mit eszünk 
- Miért lélegzünk? A levegő útja 
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- A vér testünk szállítóanyaga, szervezetünk második védelmi vonala 
- Hová kerülnek a szervezetünkben keletkezett bomlástermékek? 
- Az érzékszervek: kapcsolat az ember szervezete és környezete között 
- Fiúk és lányok 
- Az ifjúkor küszöbén: serdülőkori változások 
- Az ember egyedfejlődése 
- Családi élet és kapcsolatok 
- Hogyan őrizheted meg egészséged? 
- Leggyakoribb gyermekbalesetek és megelőzésük 
- Elsősegélynyújtás alapvető lépései  
- Segítség a bajban 
- Amit a felnőtteknek sem szabad: káros szenvedélyek 
- A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi, szakkör, sportkör, …stb. 
- Viselkedéskultúra 
- Öltözködés, ápoltság, egészség 
- Egészséges termékek a táplálkozásban 
- Higiénés szabályok  
- Stresszoldás 
- Tartásjavítás 
 
 
7. évfolyam: 
- Aktív pihenés (mozi, színház, sport…stb.) 
- Testi és lelki egészség (káros szokások) 
- Szenvedélyek (kábítószerek és egyéb függőségek) 
- Gyerekkor és kamaszkor 
- Fiú – lány kapcsolat, férfi és női szerepek  
- Higiénés szabályok  
- Stresszoldás 
- Tartásjavítás  
- Káros szenvedélyek 
 
 
8. évfolyam: 
- Szépség, erő, egészség 
- Az emberi szervezet (testalkat, testkép önmagamról)  
- A szervezet anyag- és energiaforgalma 
- Belső környezetünk állandósága 
- A fogamzástól az elmúlásig 
- Kamasz szerelem. A biológiai, szellemi, társadalmi érettség különböző. 
- A serdülő fiúk és lányok kapcsolatának veszélyei 
- A dohányzás, szeszes italok, drogok veszélyei 
- Korunk népbetegségei: infarktus, AIDS, rák, stb. 
- Testápolás, divat a serdülő korban 
- Sport fontossága életünkben 
- Egészségmegőrzés, elsősegély, újraélesztés  
- Higiénés szabályok  
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- Stresszoldás 
- Tartásjavítás  
 
 
A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola egészségfejlesztési programja, amely feladatokat 
és a megvalósulásukat szolgáló területeket tartalmaz. 
 
A gyermekek hosszú éveket töltenek iskolánkban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet 
gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később 
kialakuló szokásaikat, preferenciák kialakítását.  
 
Igyekszünk – külső szakemberek, szakértők bevonásával – az egészségfejlesztési feladatokat 
végrehajtani, különösen az „alkohol- és drog prevenció”, „dohányzás”, „AIDS és Hepatitis” 
témakörökben. 
 
Ezért a következő programokat tervezzük: 
 
Szeptember 
Egészséges táplálkozás - Egészséges ételek, italok táplálkozásunkban 
Feladataink: 

· egészséges ételek, italok készítése, fogyasztása 

· az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepének felismertetése 

· rajzverseny az adott témakörben 

 
Október 
Kézmosás világnapja – október 15. 
Feladataink:  

· Felhívjuk a figyelmet a kézmosás fontosságára. Osztályonként vagy napközis 

csoportonként: plakát készítése vagy totó kitöltése, kisfilm megtekintése a kézmosás, 

tisztálkodás témakörében. 

 
November 
Fogászati hónap / Elsősegélynyújtási ismeretek 
Feladataink:  

· fogászati előadás a száj- és fogápolás témakörében, szakember közreműködésével 
· plakát készítés az adott témakörben osztályonként 

 
· az alapvető elsősegélynyújtási ismeretek bemutatása (vérzések csillapítása, sebek ellátása, 

törések, égési sebek esetén elsősegély nyújtása) 

· előadás az adott témakörben szakember részéről 

· teszt kitöltése az elsajátított ismeretekről 

(November 27.: Véradók napja. A Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, 
hogy 1988-tól legyen a véradók napja, emlékezve arra, hogy először  
1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak) 
 

December 
Egészséges életmód, mozgás, túra – séta a faluban és az iskola környékén 
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Feladataink: 
· a mozgás fontosságának felismertetése,  

· a mozgás és az egészség kapcsolatának hangsúlyozása 

· az egészség és a tiszta környezet kapcsolatának felfedezése 

 

Január 
Alsó tagozat: Lelki egészségfejlesztés - Mentálhigiénés fejlesztés 
Feladat:  

· a testi és lelki egészség egységének, fontosságának felismertetése 

· az értékek ismerete 

· előadás az adott témakörben szakember részéről (mentálhigiénés szakember meghívása) 

 
 
Felső tagozat: AIDS, dohányzás, alkohol, kábítószer – Káros szenvedélyek 
Feladat:  

· a káros szenvedélyek hatásainak megismerése, 

· hatásuk a fejlődő szervezetre, későbbi következmények 

· szenvedélybetegségek elkerülése 

· előadás az adott témakörben szakember részéről 

 

Február 
Személyi higiénia – Testünk, ruházatunk tisztasága (hajápolás, kéz- és körömápolás...) 
Feladat:  

· előadás az adott témában szakember részéről (védőnő) 

· betegségek kialakulása és gyógyítási folyamata 

 
Március 
Környezetvédelmi ismeretek  
Feladat: 

· lakóhelyünk környezetvédelemének megismerése, fontossága 

· a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

· plakátverseny hirdetése adott témakörben 

· szakember által tartott előadás a szelektív hulladékgyűjtés témakörben 

Március 22.  – A víz világnapja  
 
Április 
Biztonságos közlekedés, a kerékpáros közlekedés szabályai 
Feladat: 

· a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak megismerése, megerősítése 

· kerékpáros ügyességi vetélkedő szervezése az iskolában 

Április 22.   – A Föld napja 
 
Május 
Egészséges életmód, mozgás  
Május 8.  -  Nemzetközi Vöröskereszt napja 
Május 22. -  Kihívás napja 
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Feladat: 
· mozgásfejlesztés, mozgásigény kialakítása 

· az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

· közös mozgásgyakorlatok, vetélkedők az iskolában szakember vezetésével 

önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
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XI. ÖKO ISKOLA PROGRAMOK 

 
 

Időpont Feladat 

augusztus  Ökoiskolai munkacsoport alakuló értekezlet 
Ökoiskolai munkaterv elkészítése, átdolgozása, egyeztetése a 
DÖK-kel 
 
A DÖK részt vállal az Ökoiskolai program   megvalósításában 

szeptember  Tanévnyitó Parti 
Alsó tagozat, felső tagozat:  
„Mozgásra fel!”  /zenés gimnasztika/ 
 
Egészséges ételek készítése, fogyasztása 
 

szeptember  Energiajárőr szolgálat 
(világítás, vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése) 
 
A világ legnagyobb tanórája 
 

szeptember Autómentes nap 
 

október  Gondnokság vállalása a környezetben lévő természeti és épített 
környezeti értékek felett: 
 
Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában /műanyag poharak 
gyűjtése/ osztályonként megbízott felelőssel 
 

október  Biztonságos közlekedés, balesetmegelőzés 

Az 5. évfolyamon fél óra biztonságos közlekedéssel kapcsolatos 
ismeretek osztályfőnöki óra keretében. 

október  Kreatív alkotások őszi termésekből     
 /egyéni munka vagy csoportmunka, alsó tagozat/ 
Kiállítás a legjobban sikerült munkákból! 
 
Állatok világnapja, ismerkedés veszélyeztetett fajokkal (totó) 
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november 
 

Madáretetők kihelyezése 
A csoportok heti váltásban gondoskodnak a madarak etetéséről. 
 

november Használt elem gyűjtése folyamatosan 

január Tisztasági verseny értékelése 
 

február Hulladékgazdálkodással kapcsolatos filmvetítés, hozzá kapcsolódó 
totó  a 6. évfolyamon osztályfőnöki óra kertében 

március Iskolánk részt vesz a Fenntarthatósági témahét programjában 
A 4. évfolyam ellátogat Szigetmonostorra. Részt vesz az ÖKO-
sziget programban. 

április - május Dísznövények vagy fűszernövények telepítése, ápolása 
osztályonként 
 

április Iskolánk csatlakozik a helyi önkormányzat által szervezett 
szemétszedési akcióhoz. 

május Az 5. évfolyam látogatása a 15. kerületi hulladék hasznosítóba 
 

május Adománygyűjtés Kisteleki Gergely solymásznak 
2020 védett madaraiból és növényeiből totó 
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XII. Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 

  
Tájak, városok, emberek   

Határtalanul Intézményi pályázat 

A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázati felhívást 
hirdetett a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.  

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményekben 7. évfolyamon (vagyis általános 
iskola 7. évfolyamán) tanuló, nappali rendszerű oktatásban részesülő diákok Románia, Szlovákia, 
Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi 
kirándulásának támogatása.  

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola a Tájak, városok, emberek című pályázaton 
már két alkalommal indult. 

2013. évre megnyertük a támogatást, melynek összege: 570.000.- forint. Iskolánknak így 
lehetősége nyílt egy öt napos erdélyi utazást szervezni a hetedik évfolyamos tanulóinknak. 

Útvonal: Nagytarcsa – Nagyszalonta – Bánffyhunyad – Kolozsvár – Torda – Torockó – Nagyvárad – 
Nagytarcsa. Az utazás, szállás és étkeztetés szervezője a Talabor Utazásszervező- és Közvetítő Kft. 

2015-ben is elnyertük a támogatást, melynek összege: 453.000.- forint. Iskolánknak így lehetősége 
nyílt egy háromnapos felvidéki utazást szervezni a hetedik évfolyam tanulói számára. 

Útvonal: Nagytarcsa – Fülek – Alsósztregova – Rimaszombat – Sajógömör – Jászó  - Kassa –
Nagytarcsa.  Az utazás, szállás és étkeztetés szervezője a Talabor Utazásszervező- és Közvetítő Kft. 

2019-ben „Székelyföldi tudósaink – Bolyaiak útján” című pályázatunkkal 2.400.000,-Ft támogatást 
nyertünk. A 4 napos utazást a Csillagösvény utazási irodával valósítottuk meg. Útvonal: Nagytarcsa 
– Nagyvárad – Királyhágó – Kolozsvár – Tordai-hasadék – Marosvásárhely – Parajd – Korond – 
Szováta – Déva – Bolya – Máriaradna – Segesvár – Arad – Nagytarcsa. 

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola a fent nevezett pályázatok előkészítő 
szakaszában vállalta fakultatív tevékenységeként, hogy az utazást követő 30 napon belül, 
szorgalmi időben egy teljes tanítási nap időtartamban az intézmény pedagógiai programjában, 
illetve munkatervében megjelenő témanapot szervez Nemzeti összetartozás – Határtalanul! 
címmel. 
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XIII. VÁNDORTÁBOR 

 
A Vándortábor Program célja a természetjárás és a sport, valamint az azon keresztül 
megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos fiatalok 
körében. 
 
A Vándortábor Program gyalogosan bejárható útvonalakat kínál, amelyek teljesítése során a 
diákok megismerkednek az adott térség természeti és kulturális értékeivel, és életre szóló 
közösségi élményben lehet részük. 
 
Az erdei vándortáborok során a diákok testközelből ismerkedhetnek meg Magyarország 
erdeivel, miközben a természetben szereznek személyes élményeket. 
 
Az erdei vándortáborok kifejezetten „zöld” táborok: nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél 
kisebb legyen az erdőben hagyott ökológiai lábnyomunk, különös figyelmet fordítunk a 
környezettudatos szemlélet kialakítására. 
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XIV.   KULCSKOMPETENCIÁK 
 

1. A tanulás kompetenciái 
 
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni egyénileg és csoport-
ban egyaránt. Ez ú ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások kere-
sését és alkalmazását jelenti. A motiváció és a magabiztosság is e kompetenciák elengedhetetlen 
eleme. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ megfelelő ismeretek saját képességekről a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló 
tanuláshoz 

‐ hatékony és önálló tanulás alapvető készségek meglétével (írás, olvasás, számolás, IKT 
eszközök használata) 

‐ tanulás iránti belső motiváció 
 

 
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését 
és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az 
élet minden területén:  
- családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ megfelelő szókincs 
‐ verbális és nonverbális kommunikációs képesség 
‐ funkcionális nyelvtan 
‐ életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 
‐ hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 
‐ különböző típusú szövegekben való tájékozódás 
‐ információk feldolgozása 
‐ segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, 

stb.) 
‐ érvelés képessége 
‐ empatikus képesség 
‐ esztétikai érzék 
‐ kíváncsiság 
‐ tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

 
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:  
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 
szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 
tevékenységek  megfelelő  keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 
tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  
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Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 
környezete és igényei/érdeklődése szerint.  
    
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ megfelelő szókincs 
‐ funkcionális nyelvtan 
‐ nyelvi stílusok ismerete 
‐ szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 
‐ az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 
‐ kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 
 

3. A digitális kompetenciák 
 
Ezek a kulcskompetenciák felölelik az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 
használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 
kapcsolatok megkülönbözetését.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ eszközök megismerése, használata 
‐ szövegszerkesztési ismeretek 
‐ információkeresés és kezelés  
‐ kritikai gondolkodás az innováció területén 
‐ kreativitás 
‐ munka világában való eligazodás 
‐ élethosszig tartó tanulás 

 
 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 
alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 
megoldására is.  
E kompetenciákban és azok alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint 
az ismeretek. A matematikai kompetenciák felölelik a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 
képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 
grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ megfelelő segédeszközök használata 
‐ az igazság tisztelete 
‐ a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 
‐ mindennapokban használható tudás 
‐ problémamegoldó készség 
‐ lényeglátás 
‐ kíváncsiság 
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‐ egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 
‐ kreativitásanalízis - szintézis 
‐ matematikai fogalmak ismerete 
‐ alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  
‐ összefüggések felismerése 
‐ meg tudja indokolni matematikai úton az eredményeket 
‐ bizonyítások megértése 
‐ matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 

szocializálás terén  
‐ matematikai kommunikációs készség 

 
 

5. A személyes és társadalmi kapcsolati kompetenciák 
 
A személyes,  értékalapú, személyek és kultúrák  közötti  párbeszédre nyitott személyes és 
társadalmi kapcsolati kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés 
feltételei.  
A személyes és társadalmi kapcsolati kompetenciák lehetővé teszik, hogy a társadalmi 
folyamatokról, a demokráciáról kialakult tudást felhasználva  aktívan vegyünk részt a közügyekben. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ állampolgári jogok ismerete, alkalmazása helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi 
szinten 

‐ hatékony együttműködés a közügyekben 
‐ érdeklődés a helyi és a tágabb közösségeket  érintő problémák iránt 
‐ pozitív attitűd a településhez, az országhoz, a nemzethez és Európához való tartozás 

kapcsán 
‐ saját fizikai és mentális  egészségre vonatkozó ismeretek az egyén számára 
‐ kiegyensúlyozott kapcsolatok a társadalmi életben  való aktív, sikeres részvétel 

érdekében 
‐ empatikus, bizalmat keltő hatékony kommunikáció különféle területeken 

 
 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái magában 
foglalják az esztétikai megismerést, ez elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív 
kifejezésének elismerését, befogadását. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ nemzeti, európai és egyetemes kulturális örökség tudatosítása 
‐ országok, nemzetek és kisebbségek kulturális és nyelvi sokféleségének megőrzése 
‐ művészi önkifejezés, művészi érzék, műalkotások és előadások értelmezése, 

elemzése 
‐ művészet szeretete, művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság 
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7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói  

 
A munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák segítik az embert, hogy igyekezzék 
megismerni  tágabb környezetét, képes legyen a  kínálkozó lehetőségek megragadására, és 
olyan magatartásformák elsajátítására, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban 
és a munkahelyen szükség van. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

‐ az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi 
feltételeivel  

‐ készségek, képességek: tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, feladatok megosztása, 
elemzés, kommunikáció,  jó ítélőképesség,  tapasztalatok  értékelése, kockázatfelmérés és 
vállalás, függet- 

‐ lenség, alkotó- és újító készség 
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XV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK 
LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁSRENDJE 

 
A pedagógiai program elfogadásának és módosításának legitimációs eljárásrendje  
 
 A pedagógiai programot, annak módosítását – az egyeztető fórumok véleményének kikérésével 
– a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá.  
 
Egyeztető fórumok:  
a) szakmai munkaközösségek  
b) szülői szervezet  
c) diákönkormányzat  
d) intézményi tanács  
 
 A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 
működtetőre anyagi többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges, 
melyet írásos formához kötött alakszerűségi kritériumok mentén meg kell jeleníteni, s a 
legitimációs záradékban kell elhelyezni.  
 A pedagógiai program felülvizsgálatának elvégzését, a nevelőtestület határozatát az iskola 
nevelőtestületének hitelesített jegyzőkönyvében kell dokumentálni.  
A jegyzőkönyvet az iskolai irattárban kell elhelyezni.  
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Szavazás során használt felület: https://my.survio.com/T2U8I5O8Q1U7H2E4X6E6/data/view 
 

 Pedagógus neve Véleményezés ideje Igen/Nem/Tartózkodás 

1.  
Botz Ágnes 2020.04.23. 08:40:47 Igen 

2.  
Bőjtös Andrásné 2020.04.22. 13:19:26 Igen 

3.  
Csapóné Sapszon Ágnes 2020.04.22. 15:19:59 Igen 

4.  
Elek Zoltán 2020.04.22. 13:36:16 Igen 

5.  
Fényes Erika 2020.04.22. 21:31:22 Igen 

6.  
Fényesné Béres Zsuzsanna 2020.04.22. 13:53:39 Igen 

7.  
Fényesné Sárvári Erika 2020.04.22. 16:02:29 Igen 

8.  
Györökné Parditka Tímea 2020.04.22. 20:36:05 Igen 

9.  
Harmincz Mihályné 2020.04.22. 15:00:21 Igen 

10.  
Jakus Anita 2020.04.22. 13:28:27 Igen 

11.  
Karisztlné Czanka Enikő 2020.04.22. 16:11:54 Igen 

12.  
Kocsis Györgyné 2020.04.22. 13:49:09 Igen 

13.  
Kovács Árám 2020.04.23. 12:55:50 Igen 

14.  
Major Györgyné 2020.04.22. 20:53:44 Igen 

15.  
Mihály Dóra 2020.04.22. 13:49:44 Igen 

16.  
Molnár Péter 2020.04.24. 09:48:54 Igen 

17.  
Nagyné Oláh Erika 2020.04.23. 10:02:25 Igen 

18.  
Ormósné Miszlai Enikő 2020.04.22. 13:37:42 Igen 

19.  
Pitlikné Fekécs Valéria 2020.04.23. 09:21:00 Igen 

20.  
Szabó Miklós Kálmán 2020.04.22. 15:56:58 Igen 

21.  
Szász Angéla 2020.04.22. 16:47:42 Igen 

22.  
Szegediné Kretovics Éva Edit 2020.04.22. 15:38:55 Igen 

23.  
Takács Szilvia 2020.04.22. 13:15:07 Igen 

24.  
Tóthné Pitlik Judit 2020.04.23. 10:14:54 Igen 

https://my.survio.com/T2U8I5O8Q1U7H2E4X6E6/data/view


91 

 

25.  
Tóthné Seres Katalin  Igen 

26.  
Vascsák Mária 2020.04.22. 16:21:16 Igen 

27.  
Veres Viktória 2020.04.22. 15:37:13 Igen 

 

 






