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I. ISKOLÁNKRÓL 
 

 

AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE: 

  

KANDÓ TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: K11278 
      
OM azonosító: 035123 

  
Az intézmény fenntartója:  

Külső-Pesti Tankerületi Központ 1181 Budapest, Üllői út 453.  

 

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI KÖRE 

Az általános iskola a körzeti iskolai feladatokat jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően, 

a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre beiskolázási körzete szerinti utcákban élő 

gyermekek tekintetében látja el.  Szakmai alapító okiratból integráció. 

 

AZ ISKOLA SZÉKHELYE: 

 

1182 Budapest, Kandó tér. 

Telefon/fax: 292-28-64 

297-49-31 

E-mail:  titkarsag@kandoiskola.t-online.hu 

Honlap: www.kandosuli.hu 

 

Az intézmény telephelyei: 

Módszertani Központ  1182 Budapest, Háromszéki utca hrsz. 145688/2 

Könyvtár    1182, Budapest, Halomegyházi utca 2/a 
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ISKOLÁNKRÓL… 

 

 

Kandó Téri Általános Iskola bemutatkozik… 

 

A Kandó Téri Általános Iskola nyugodt, szép, kertvárosi övezetben található. A csend, a jó le-

vegő is biztosítéka a sikeres nevelő-oktató munkának. 

Alapvető célunknak tartjuk, hogy műveltséget és emberséget adjunk a szülők által ránk bízott 

gyerekeknek. Valljuk, hogy nevelni csak az örök emberi értékekben bízva, példamutató emberi 

magatartással lehet.  

Feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztésével a színvonalas, tevékenység-központú oktatás 

megvalósítása, mindezt új szervezeti keretek között, más szemlélettel, új tanulásmódszertani el-

járásokkal, a tanulás tanításával érjük el. 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként kiemelt célunk a tehetségek megtalálása és gondozása. 

Iskolánk profilja: 

 alsó tagozaton 1-3. évfolyamon iskolaotthonos formában egész napos az oktatás 

 első osztályban: több hetes előkészítő szakasz a tanév elején, késleltetett olvasás- és 

írástanítás, kiemelt matematikai készségfejlesztés  

 angol nyelv oktatása csoportbontásban 4. évfolyamtól 

 tehetséggondozás 

 képességekhez igazodó egyéni fejlesztés 

 mindennapos testnevelés,  

 gazdag szabadidős programok délutánonként és hétvégeken (színház, múzeum, könyv-

tár…) 

 hagyományőrző, közösségformáló rendezvények (Kandó kondér, Adventi sokadalom, 

Karácsonyi zenei – irodalmi est, Szülők-nevelők Bálja) 

 ÖKO – iskolaként és tehetségpontként a közösségformálás, a környezettudatos nevelés, 

a személyiségfejlesztés szempontjából fontosnak tartjuk, hogy – lehetőségeinkhez ké-

pest – a szülői közösséggel és a fenntartóval egyeztetve 4. és 6. évfolyamon erdei isko-

lákat szervezzünk a tanulók számára önköltséges formában Magyarország különböző 

természetvédelmi területeire, hangulatos, szép tájaira; 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpontként kiemelt terület számunkra a kiemelkedő képességű 

gyerekek és szunnyadó tehetségek feltárása, gondozásuk szervezett keretek között: a ta-

nítási órákon, a tehetséggondozó szakkörökben, a TEéRTed tehetségkutató szellemi 

műhely programjain és a rendszeres nyári tehetséggondozó táborunkban;  

 a szorgalmi időszak után a nyári szünetben több színvonalas programú iskolai tábort 

szervezünk diákjaink számára, amelyek pihentetik őket, gazdagítják személyiségüket 

 Intézményünk nevelési – oktatási tevékenységének fejlesztését a referencia intézménnyé 

válással kívánja fenntartani. 

Célunk, hogy a környezeti nevelés és a tehetséggondozás területén a tantestületünkben 

felhalmozódott szakmai tudást, tapasztalatot minél több intézménynek átadjuk, szakmai 

elismertségünket, piacképességünket növeljük, innovációs képességünket fenntartsuk. 

Felsőoktatási gyakorlóhelyként a hallgatók hozzásegítése ahhoz, hogy biztos szakmai és 

módszertani tudással, használható kompetenciákkal kezdhessék meg munkájukat. Vál-

laljuk a mentorálás, hospitálás lehetőségének biztosítását, a tanítási – tanulási folyamat-

hoz minták adását, a partnerintézmények fejlesztési folyamatainak igény szerinti támo-

gatását. 
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Feladatunk: 

 a külső szakmai kapcsolatrendszer kiépítése 

 a humán feltételek, a nyitott nevelési – oktatási környezet színvonalas biztosítása 

 innovatív tárgyi feltételek biztosítása 

Rugalmas szervezéssel biztosítjuk a zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskolába.    

Célunk ez idő alatt a nyelvi kifejezőképesség (szókincs, beszédritmus, szóértés) a nagy- és fi-

nommozgás, a testséma, a térbeli tájékozódás érzékelése, az észlelés fejlesztése sok-sok játék-

kal, mesével és csoportos tevékenységgel. 

Fokozatosan, lassúbb tempóban ismerkednek meg a gyerekek az írás, olvasás, számolás tudo-

mányával. Tanulóink a tágas udvaron, a műfüves pályán és az iskola melletti játszótéren ked-

vükre játszhatnak, sportolhatnak, versenyezhetnek, pihenhetnek kisebb-nagyobb csoportokban 

is. Naponta más-más foglalkozás színesíti az itt töltött időt (manuális, kulturális, zenei, játékos, 

sport…) Szakképzett gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus vezetésével fejlesztő foglalkozá-

sokat tartunk a részképesség- és tanulási zavarokkal küzdő, valamint SNI gyermekek rehabilitá-

ciós megsegítése céljából. 

Az angol nyelvet 4. osztálytól heti 3 órában játékos formában csoportban oktatjuk. Elsősorban a 

kommunikációs formákat fejlesztjük, s fokozatosan jutunk el az írásbeli készségek kialakításá-

hoz. 

 

Miért jó a Kandóba járni? 

A NAT követelményein túl 3 készség- és képességterület fejlesztésére szeretnénk kiemelt figyel-

met fordítani: 

- Az egészséges életmód kialakítását, a mindennapos testmozgás biztosítását fontos felada-

tunknak tekintjük. A tanulókat felkészítjük a különböző versenyeken és sport-

rendezvényeken való sikeres részvételre. 

- A logikus gondolkodás, matematikai készség fejlesztése érdekében érdekes feladatokkal, 

speciális táblás játékokkal találkoznak a tanulók. Ezek segítségével juttatjuk el őket az egy-

szerűbb feladatoktól az összetettebbek megoldásáig. 

- A művészeti nevelés során tanulóink az irodalom és a képzőművészet segítségével kifejez-

hetik egyéniségüket. Dramatikus játékokkal, kézműves tevékenységekkel fejlesztjük kreati-

vitásukat. 

Pedagógiai hitvallásunk, küldetés nyilatkozatunk: 

 

Műveltséget és emberséget adni a szülők által ránk bízott 

gyerekeknek a pedagógiai programunkban rögzített módon, 

úgy, hogy sokoldalú, önálló ismeretszerzésre képes, egészséges 

szemléletű gyermekeket nevelünk és oktatunk – együttműködve 

a szülőkkel – szép, nyugodt, gyerekszerető, kiegyensúlyozott 

környezetben, a lehetőségeink kihasználásával. 
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II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ  

MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,  

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 

 
"A pedagógushit, mely inkább természet, mint 

nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek 

/az eddigieknél különbbé / nevelhetők, s hogy 

/az eddigieknél többre / taníthatók." 

/Németh László / 

 

 
Olyan iskolát szeretnénk, ahol nevelő-oktató munkánk célkitűzéseivel, értékrendünkkel a szülői 

ház is egyetért, elégedett. Ahol a szülő élni tud állampolgári jogaival, de tudja kötelességét is. 

 

Iskolánk pedagógiai munkáját a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tar-

tó, és a tanulói kötelességeket is figyelembe vevő pedagógia jellemzi. 

 

Valljuk, hogy nevelni az örök emberi értékekben bízva, példamutató emberi magatartással le-

het. 

 

Alapvető célunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, a színvonalas, tevékenység központú ok-

tatás megteremtése, a tehetségek gondozása. 

 

A környezeti oktatás és nevelés átfogó célja, hogy elősegítse iskolánk minden tanulójának kör-

nyezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását. A környezeti oktatás 

és nevelés feladatai csak úgy teljesíthetők eredményesen, ha azok szerves részét képezik a fenn-

tartható fejlődéssel, a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek átadásának. A környezetvéde-

lem kérdésének előtérbe kerülése szükségszerűvé teszi, hogy az elkövetkező években az okta-

tásban és a nevelésben nagyobb teret kapjanak a környezeti jelenségek, folyamatok és össze-

függések megismerését szolgáló tantárgyak és tevékenységek. A környezeti nevelés alapja a 

természetismeret, amely a közvetlen élményszerzésen keresztül alakítja ki a helyes cselekvésre 

késztető, pozitív viszonyulást a természeti értékekhez, azok védelme érdekében. Ezért napraké-

szebb, társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznosabb ismeretekre, jártasságokra és készségek-

re van szükség. Tanulóink környezeti nevelése lehetővé teszi, hogy ő és családjaik által a kör-

nyezettudatos gondolkodás a lakosság minél szélesebb rétegében alapértékké váljon.                            

Intézményünk környezeti nevelésének színterei a tanórák, a szabadidős tevékenységek és isko-

lánk két referenciaterülete az ÖKO - iskola és a tehetséggondozás.   
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Nevelési céljaink megvalósulását akkor tartjuk sikeresnek, ha tanulóink: 

 
 elsajátítják az emberek közötti kapcsolatokhoz a megfelelő viselkedés- és magatartásfor-

mát; 

 rendelkeznek olyan bővíthető ismeretekkel, jártasságokkal, képességekkel és készségekkel, 

amelyek képessé teszik őket tudásuk továbbfejlesztésére, és felkészítik őket az élethosszig 

tartó tanulás folyamatára; 

 iskolánk pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazott követelményeket 

adottságaiknak és képességeiknek megfelelően teljesítik. 

 

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

 

 
1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.  

 Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhat-

ják, mit várunk el tőlük, 

 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és pedagógus, 

 szülő és pedagógus, 

 pedagógus és pedagógus között. 

 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű isme-

reteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai fel-

adat.  

Pedagógusaink nevelő – oktató munkájuk során hozzásegítik a gyermekeket ahhoz, hogy 

életkoruknak megfelelően letisztult önképet alkothassanak magukról, reális legyen énképük 

és önértékelésük. Ennek az interaktív folyamatnak fontos része a szellemi, erkölcsi és testi 

nevelés. 

Ennek érdekében: 

- a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra kor-

szerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

- iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-

nyokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók 

műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és 

tágabb környezetükben,  

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésé-

ben látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

- arra törekszünk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának be-

csülete legyen, 

- fontos a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre nevelés, 
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- törekszünk az emberek közötti kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formái-

nak kialakítására, 

- célunk, hogy tanulóinkat megismertessük nemzeti kultúránk és történelmünk eseménye-

ivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése 

révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredmé-

nyeiről minél többet megismerhessenek a szülők, érdeklődők 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a kerületünkben található iskolákkal és köz-

művelődési intézményekkel, a fővárosi kulturális, közművelődési intézményekkel 

- pedagógusaink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven 

– továbbra is képviseltesse magát a különféle kerületi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett kerületi, fővárosi szintű programok szervezésében és lebonyolításá-

ban maga is részt vegyen. 

 

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

 

5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi-otthoni és iskolai nevelés ered-

ményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- művelt, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 

- kreatív, alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

-  gyakorlatias, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

- jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 
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- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környe-

zetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését bizto-

sító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 

- szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

 

Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes 

hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azon-

ban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felso-

rolt személyiségjeggyel. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek ta-

nulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklő-

désre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értéke-

ket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg vi-

selkedésüket, magatartásukat.  

 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények vé-

delme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és 

kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kiala-

kítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem 

(az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Fe-

lelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyi-

tottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 
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6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 

áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 

megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértéke-

lés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: 

a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztele-

te, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszte-

letben tartása. 

10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlő-

ségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadal-

mi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Tö-

rekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elő-

segítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerü-

lő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsoló-

dó folyamatos értékelés. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfej-

lesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói kö-

zösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását cél-

zó, beidegző módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 
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2. Magatartási modellek be-

mutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és cso-

portos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat si-

keresnek, ha iskolánk végzős diákjai a nyolcadik évfolyam végén: 

- minden tantárgyból megfelelnek az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követel-

mények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten felel-

jen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

- rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelmé-

nyeknek a későbbiekben megfeleljenek, 

- ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

- szociálisan érzékenyekké válnak az idős, elesett embertársaik iránt. 

 

 

 

A nevelés eszközei, eljárásai 

 

 
1. Magatartási szokások kialakítását elősegítő, beidegződést kialakító módszerek: 

 

Közvetlen  
/ a nevelő személyes kapcsolata révén hat a  

tanulóra / 

 

Közvetett  
/ a nevelő hatás áttételesen, közösségen 

keresztül hat / 

- Következetes, egységes követelés 

- Gyakoroltatás 

- Segítségadás 

- Rendszeres ellenőrzés 

- Motiválás 

 

- A közösségi tevékenységének meg-

szervezése. 

- Közösen meghatározott célok 

- Hagyományok kialakítása 

- Egymás ellenőrzése 

- Egymással szembeni követelés 

- Motiválás 
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2. Viselkedési formák kialakítása modellkövetéssel: 

 

 

Közvetlen Közvetett 

- A nevelő személyes modellkövetésre al-

kalmas magatartása 

- Tények, jelenségek ismertetése 

- Irodalmi művek, művészeti alkotások 

példakénti bemutatása 

 

- A nevelő „jelenléte” közösségi tevé-

kenységeken 

- Minták kiemelése, értékelése a kö-

zösségi életből 

- Példaképek állítása közösség elé 

 

3. Tudatosítás: a magatartási szokások és formák elfogadásának segítése meggyőződéssel: 

 

 

Közvetlen Közvetett 

- Önálló, elemző munka segítése: magyará-

zat, beszélgetés 

 

  

 

- Vita 

- A magatartási és viselkedési formák 

elemzése közösségen belül 

 

 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével -a családi és iskolai nevelés eredményeképpen- az 

alábbi tulajdonságokat tartjuk a legfontosabbnak nevelő –oktató munkánkban:  

 

 

- humánus 

- érdeklődő, nyitott 

- kreatív, alkotó 

- viselkedése udvarias, beszéde kulturált, megjelenése és személyes környezete 

tiszta, ápolt, gondozott 

- társaival együttműködik 

- szüleit, nevelőit, társait tiszteli 

- képes szeretetet adni és kapni 

- szereti hazáját, 

- egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, 

- toleráns. 
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Közvetíteni kívánjuk: 

-  azokat az alapvető tanulási formákat, amelyekkel ismereteket szerezhet, 

-  azokat a magatartási, viselkedési normákat, modelleket, amelyeket követhet,  

-  az alapvető etikai, erkölcsi értékeket. 

 

Fejleszteni kívánjuk: 

- az értelmes, kreatív és kritikai gondolkodást, 

- a kommunikációs képességeket, 

- a manuális képességeket tudatosan irányított tevékenységrendszerrel, 

- a tanulási vágy ébrentartását 

- életkorának megfelelő döntési képesség kialakítását 

- a másokra figyelést, világ dolgai iránti érdeklődést, 

- az egészséges életmódra való törekvést, 

- embertisztelő szokásrend kialakítását, 

- az épített és természeti környezetért érzett felelősséget. 

 

Ennek megfelelően az iskola pedagógiai programjában fontosnak tartjuk: 

- a tanulási stratégiák megválasztását, 

- a tanulás tanítását,  

- a taneszközök megválasztásában figyelünk az életkori sajátosságokra, 

- az ismeretek tapasztalati megalapozását, 

- a felfedezések örömét, 

- a kreativitás kialakítását, fejlesztését, 

- a differenciált fejlesztést, 

- a művészeti, gyakorlati és közismereti készségek egyensúlyát,  

- az egészséges terhelést (szellemi és fizikai területen), 

- a személyre szabott fejlesztő értékelést és önértékelést. 

 

A kerettantervek –helyi tantervek- tantárgyi tartalmaival úgy kívánunk mentális készsé-

geket, képességeket fejleszteni, hogy az önálló tanulást és az önművelés igényét megala-

pozzuk. 
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III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLA-

TOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 
 

Iskolánk célja, feladata és területei 

 
Iskolánk célja, hogy a nevelőtestület a tanulási folyamat és a különféle iskolai tevékenységek 

sokszínű kölcsönhatásrendszerében, olyan szakszerű, tudatos, pedagógiai eljárásokat alkalmaz-

zon, melyek egyénre szabott, optimális személyiségformáló hatást váltanak ki. 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a külön-

féle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

A személyiségfejlesztés területei 

 
Az intézményi nevelés eredménye, minősége, a tanulói személyiség értelmi, szociális és perszoná-

lis fejlettségében jelenik meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Az általános iskola nevelési célja az alapkompetenciák fejlesztése: 

 Az értelem kiművelése - a kognitív kompetencia fejlesztése 

 A perszonális személyiség fejlesztése - a szociális kompetencia fejlesztése 

 Az önfejlesztő személyiség kialakulásának segítése - a személyes kompetencia fejlesz-

tése 

A kompetenciák mindazon komponenseknek a készletei, amelyek az egyes emberek mindennapi 

egyéni és szociális létéhez szükségesek. 

 

Kompetenciafejlesztés: 

 

A személyiség egyes jegyeit akkor tekintjük kialakultnak, ha az automatikusan működik. 

Ennek előfeltétele: 

 tapasztalatszerzés 

 tudatosítás 

 gyakorlás 

A megismerés eredménye: öntudat, éntudat, énkép, 

A tudatosulás összefügg az értelem fejlődésével. 

A serdülőkor végén jut el az egyén az önmagáról alkotott énkép önálló megfogalmazásáig. 

A külső hatások, elvárások, belső igények eszményi énképet alakítanak ki, mely összeütközésbe 

kerülve a valós énképpel, a személyiség fejlődésének legfőbb mozgatórugója. 

  

A személyiségfejlesztés területei: 

 Az értelem kiművelése 

 Segítő életmódra nevelés 

 Egészséges és kultúrált életmódra nevelés 

 Alkotóképesség, tehetség fejlesztése 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési célok: 

 A tanulói személyiség teljes kibontakozásának, a fejlődési lehetőségek minél teljesebb 

megvalósulásának segítése  

 Testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése 

 Az esélyegyenlőség biztosítása 

 Az egyes tanulók fejlettségét, érdeklődését figyelembe vevő oktatás, nevelés 

 Olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, melyben a tanuló a nevelési fo-

lyamatnak nem tárgya, hanem alanya, szükségletei, méltósága, önállósága biztosított. 

 A világ felé nyitott, a változó igényekhez alkalmazkodni tudó, erkölcsileg felelős embe-

rek nevelése 

 A szociális és az individuális értékek közvetítése, a kettő egyensúlyának megteremtésé-

vel harmonikus személyiség kibontakoztatása 

 Szocializációs célok: 

  - önvezérlő képesség kialakítása 

  (a belső igények és a külső elvárások összehangolása) 

  - realitásérzék képességének kialakítása 

  (a valóság és az elfogadott normáinak összevetése) 

  - racionalitás 

  (képesség az elfogadott normák megindoklására) 

  - kreativitás 

  (a magatartási normarendszer önálló továbbfejlesztése) 

  - szociális extenzivitás 

  (képesség a csoporton belüli magatartási normákat generálisan alkalmazni) 

  - relativitás 

  (a különböző normák közötti tájékozódás, választás képessége) 

 

 A "tanuló" vagy az információs társadalom körülményei között az egyén boldogulásához nélkü-

lözhetetlen - és az iskolai nevelés során fejleszthető legfontosabb képességek: 

1. kognitív képességek: 

 önálló megértés 

 a probléma- és lényeglátás 

 a problémamegoldó gondolkodás 

2. önismereti képességek: 

 önálló életvezetés, életstratégia 

 önálló művelődési stratégia kialakításának képessége 

 a változó körülményekhez való alkalmazkodás képessége 

 

3. szociális képességek: 

 kapcsolatteremtés képessége 

 együttműködésre való képesség 

 kommunikáció 

 a társadalom viszonyai közötti eligazodás képessége 

 a demokratikus társadalomban való kompetens részvétel képessége 

 az önfejlesztő személyiség kialakulásának segítése 

 egészséges és kultúrált életmódra nevelés 

(személyes kompetencia) 
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Nevelési cél:  

 A tanuló olyan személyes motívumrendszerrel, képességrendszerrel és ismeretekkel 

rendelkezzen, amely lehetővé teszi, hogy életminőségét (egészséges, kulturált és érté-

kesnek minősülő életvezetését) létrehozza, megvédje és fejlessze. 

 A testi- lelki egészség, a jó közérzet, a jólét 

 A szervezet és a személyiség stabilizálása, optimális működése, fejlődése 

 

Mindez a személyes kompetencia fejlettségétől függ. 

 

Az iskola alapvető feladata: a személyes kompetencia fejlődésének segítése. 

 

A személyes kompetencia sajátos öröklött és tanult komponensekből szervezi a viselkedést. 8-10 

éves korra a személyes kompetencia egyre több tanult komponenssel gyarapodik, ezek egyre fon-

tosabb szerepet játszanak a gyermek viselkedésében. 

 

Feladat: az előnyös komponensek arányát növelni, a hátrányosak arányát csökkenteni. 

 

A személyes kompetencia fejlődése: 

 Növekszik a szabadságfok, kreativitás 

 Csökken az önpusztító, hátrányos komponensek aránya 

 Nő az előnyös, önfejlesztő komponensek aránya 

 

A személyes kompetencia motívumai: 

 önállósulási, öntevékenységi, alkotásvágy 

 önbecsülés, önbizalom 

 

A személyes kompetencia képességei: önellátási képesség, alkotóképesség, befogadóképesség, 

önkifejező képesség, önvédelmi képesség, önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képesség 

 

Szabályozó rendszerei: az affektív apparátus, a habitus, a személyes tudat 

 

A motívumok, képességek, szabályozó rendszerek működéséhez szükség van: 

 szokások kialakítására 

 készségek kialakítására 

 ismeretekre  

 

Érzelmi-akarati nevelés célja: az érzelmi, akarati jegyek gazdagítása 

 

érzelmi: 

 érzelmi kiegyensúlyozottság 

 empatikus készségek 
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akarati tulajdonságok: 

 határozottság 

 céltudatosság 

 kitartás 

 megbízhatóság 

 rendszeresség 

 kreativitás   

Az önismeret fejlesztése:  

 reális önismeret, önértékelés, önbecsülés önbizalom:  

  a mások és a saját értékeinek felismerése, a pozitív tulajdonságok tudatosítása 

 önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás:  

  legyen igénye saját személyiségének kibontakoztatására 

 nyitottság az élményekre, tevékenységekre, az esztétikum befogadására, létrehozására 

 legyen igénye a folyamatos önművelésre 

 rendelkezzen az önképzés, az életen át tartó tanulás igényével  

 vállaljon felelősséget saját sorsának alakulásáért 

 kudarctűrő képesség, stressz kezelés megtanulása 

 pozitív gondolkodás 

 helyes döntéshozatal 

 

A személyes kompetencia fejlesztését jelenti az egészséges és kulturált életmód-

ra nevelés. 
 

Az egészséges életmód olyan aktivitás, amely a szervezet, a pszichikum szükségleteinek optimális 

kielégítését szolgálja. A kulturált életmód a személyes szükségletek, vágyak igényes, színvonalas 

kielégítése. 

 

Feladatok: 

 testi képességek (kondicionálási és koordinációs képességek, kézügyesség) fejlesztése 

 önellátási képesség fejlesztése 

 befogadóképességek (zenei, vizuális esztétikai befogadás) fejlesztése 

 önkifejezési képességek (előadó, szövegalkotó, műértelmező, improvizációs, vizuális, 

zenei önkifejező képességek) gyakorlása, az adottság tudatosítása a tanulókban, a felté-

telek biztosítása a tehetség kibontakoztatásához  

 önvédelmi, egészségvédő, identitásvédő képesség fejlesztése 

(az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, minták nyújtása, az alapvető szo-

kások begyakoroltatása) 

 önmegismerő, önértékelő önfejlesztő képességek fejlesztése 

 a proszociális személyiség fejlesztése 

 segítő életmódra nevelés   

(szociális kompetencia) 

A szociális kompetencia az egyén és a társas környezet közötti hatékony kölcsönhatás előfeltéte-

le. Szintén öröklött és tanult komponensek (szociális motívumok, hajlamok, szokások, készségek, 

minták, ismeretek) készletével rendelkezik. Működését az egyéni szociális értékrend és a szociális 

képességrendszer szabályozza 



Kandó Téri Általános Iskola  Pedagógiai program- Nevelési terv 

 

 

  - 18 - 

 

 

Nevelési cél: 
 a szociális komponenskészlet gyarapodása (szokások, minták, attitűdök, meggyőződé-

sek, készségek, ismeretek elsajátítása), 

 az egyéni szociális értékrend erősödése, 

 a kreativitás növekedése  

     

A nevelés központi feladatai közé tartozik a szociális kompetencia fejlődésének segítése. 

 

A komponenskészlet gyarapítása:  
 szociális értékek közvetítése .   

 Szociális értékek: együttérzés, segítőkészség, szolidaritás, hűség, önzetlenség, megér-

tés, egymás elfogadása, tolerancia, a másság elfogadása, figyelmes-

ség, udvariasság, az emberi kultúra tisztelete, a nemzeti kultúra érté-

keinek, a nemzeti múlt emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek 

tisztelete, ápolása, egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet, a 

szülőföld megismerése, szeretete  

 a szociális értékrendek megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának és az esze-

rinti viselkedés, magatartás elsajátításának elősegítése       

 az egyéni értékrend kiépülésének segítése 

 megfelelő szociális szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek és ismere-

tek elsajátításának elősegítése 

 a képességrendszer kiépülésének, kreativitásuk növekedésének segítése  

 

Szociális képességek:   
 a szociális kommunikáció, a konfliktuskezelés, a segítés, a szolidaritás, az együttműkö-

dés,  

 a vezetés, a versengés képessége 

 emberi együttélés szabályainak megismertetése 

 a szabálytudat kialakítása  

 az alapvető magatartási és társadalmi normák felismerése, elfogadása 

 kulturált magatartás és kommunikáció kialakítása, gyakorlása a közösségben 

 a helyes értelemben vett alkalmazkodási készség, képesség elsajátítása, alkalmazása 

 törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre 

 fogékonyság az emberi kapcsolatokra  

 a döntési szabadság és felelősség szerepének tudatosítása 

 

Az értelem kiművelése – értelmi nevelés  
(kognitív kompetencia) 

 

Az iskolai tudás- és kompetenciafejlesztés középpontjában a kognitív kompetencia áll. 

A kognitív kompetencia az információfeldolgozást megvalósító komponensrendszer (informá-

ciókezelő komponensrendszer) A gyermekek értelmi fejlesztése nem csak ismeretek közlését 

jelenti, hanem az ismeretek kezelését. 
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Nevelési cél: 
A tanuló nyitottá váljon az új információk befogadására, ismeretei folyamatos korszerű-

sítésére. Így nagyobb valószínűséggel lesz képes megoldani a folyton változó élet probléma-

helyzeteit. 

Az ide tartozó szükségletek kifejlesztése, megerősítése a tanulás, az intellektuális aktivitás 

megszerettetését jelenti. 

Nem a múlékony ismeretek túlhajtott közvetítése a cél, hanem az ismeretszerzéssel kapcsolatos 

pozitív viszonyulás kialakítása. 

A kognitív kompetencia fejlesztése motívumok, képességek, készségek és ismeretek fejlesztése 

által történik. Az iskola a készség- és képességfejlesztést értékközvetítő folyamatba szervezi. 

 

Kognitív motívumok: a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a játékszeretet, az alko-

tásvágy, a tanulási sikervágy és kudarcfélelem, a kötelességtudat, 

az igényszint, az ambíció 

Kognitív rutinok:  egységfelismerő rutinok, viszonyító rutinok 

Kognitív készségek: sorképzés, számlálás, besorolás, befoglalás, szortírozás, szelektá-

lás, tapasztalati következtetés, stb. 

Kognitív képességek: 

 gondolkodási képességek: konvertáló (tartalmi átalakítás), rendszerező (azonosítás, beso-

rolás, általánosítás) 

 tudásszerző képességek: ismeretszerző, rendszerező( játék) 

 kognitív kommunikációs képességek: vizuális, nyelvi, formalizált 

 tanulási képességek: adaptációs, rendszerképző, optimalizáló, hierarchizáló 

 

Feladatok: 
 A) a megismerési vágy fejlesztése  

 az érdeklődés megteremtése, fenntartása,  

 B) a felfedezési vágy fejlesztése 

 megfigyelésre késztetés, 

 az értelmezési vágy kialakítása 

 C) a tanulási teljesítményvágy optimalizálása 

 sikerélményhez juttatás 

 kudarcok megelőzése 

 elismerésvágy teljesülésére törekvés 

 igényszintek, ambíciók erősítése 

 D) a tanulási életprogram fejlődésének segítése 

 a tudás gyakorlati értéke mint tanulási motívum erősítése 

 az önfejlesztés mint tanulási motívum erősítése 

 mobilizálható tudás, permanens önképzés 

 az állandó tanulás igényének kialakítása 

 az önálló ismeretszerzés módjainak fejlesztése 

 E) a képességek fejlesztése 

1. Műveletek fejlesztése: felismerés, kivitelezés, gondolatképzés, igazságértéke-

lés, összevonás, összehasonlítás, azonosítás és besorolás, sorrendképzés és 

sorképzés, összefüggések felismerése, kombinálás, tapasztalati következtetés 

2. A megismerés képességeinek fejlesztése: megfigyelés, átkódolás, értékelés, 
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értelmezés, bizonyítás 

3. A gondolkodás fejlesztése: viszonyítási képesség, általánosítás és osztályo-

zás, problémamegoldás, kreatív gondolkodásmód 

4. A tanulás képességének fejlesztése: hatékony önálló és csoportos tanulási 

technikák elsajátítása, a tapasztalati és értelmező tanulás fejlesztése 

5. A kommunikáció fejlesztése: tapasztalati és értelmező nyelvtudás, beszéd és 

beszédértés, írás és olvasás, ábraolvasás, ábrázolás, formalizált kommuniká-

ció 

 

A személyiségfejlesztés megvalósításának lehetséges módjai, területei: 
 

A személyiség fejlesztése az iskolai élet minden területén megjelenik. Minden tanuló 

számára a megfelelő tevékenységi kínálatot kell biztosítani. 

 

A személyiség fejlesztésének nevelési módszerei: 

 
 A követelés módszere 

  - reális, a tanulók teljesítőképességével összhangban álló követelés. 

  - tiltás és parancs helyett kérés és tanács 

 A gyakoroltatás módszere 

  - érdeklődéskeltő, erőfeszítést igénylő tevékenységekkel valósítható meg. 

  - fontos a motiválás, a változatosság, esetenként a játékos forma. 

 A segítségadás módszere 

  - pozitív nevelő- növendék viszonyt feltételez 

 Ösztönzés 

Formái: elismerés, elmarasztalás, jutalmazás, büntetés. 

Fontos a jutalmazó jellegű hatások túlsúlya 

 Modell és példa biztosítása 

 A tanulók személyes élményeinek, tapasztalatainak feldolgozása 

 

1. A fejlesztés legfontosabb színterén, a tanítási órán: 
 a tanulók motiválása, aktiválása 

 (a tanulásra ösztönző indítékok, a tanulási kedv felébresztése és fenntartása) 

 megfelelő értékelési rend, jutalmazás, büntetés 

 differenciálás 

 tehetséggondozás 

 felzárkóztatás 

 

2.  A tanítási órán kívüli tevékenységekben: 
 hagyományőrző tevékenységek 

 ünnepségek 

 diákönkormányzat  

 (a szociális érdekérvényesítés fejlesztése, a tanulók és a pedagógusok, valamint a tanu-

lók közötti kölcsönhatások optimalizálása, ezeknek a kölcsönhatásoknak gyakorlatias 

megismerése, értelmezése) 

 tehetséggondozó foglalkozások 
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 versenyek 

 (a versengés képességének kialakítása a szabályozottság, az esélyegyenlőség és a segítés 

alapszabályainak megkövetelésével, megtartásával) 

 felzárkóztató foglalkozások 

 osztályprogramok az iskolában és az iskola épületén kívül 

 táborok 

 tanulmányi kirándulások 

 

3. Az iskolai élet mikro és makro közösségeiben: 
 olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, mely lehetőséget teremt a tanulóknak megfele-

lő ismeretek, pozitív tapasztalatok szerzésére, szokások kialakítására, készségeik, ké-

pességeik gyakorlására, alapvető szabályok megtanulására, alkalmazására (kiszámítható, 

átlátható szabályok, a pozitív normák, készségek, képességek, viselkedések értékének 

gyakorlati bizonyítása) 

 csoporttörvények hozatala, csoportszokások, hagyományok kialakítása 

 különféle együttműködési formák alkalmazása 

 a pozitív kortárshatások tudatos felhasználása 

 a pozitív gyermeki megnyilvánulások támogatása, elismerése, példaként kezelése 

 a szélsőséges megnyilvánulások következetes elutasítása 

 a felnőtt-gyermek interakciós kapcsolatok lehetőségeinek biztosítása 

 a gyermekekkel foglalkozók személyes példamutatása 

 türelmes meggyőzés 

 tartalmában, formájában jelentős hatások megteremtése 

 élményszerű, pozitív minták felkínálása élő vagy már nem élő történelmi, irodalmi sze-

mélyiségek példaként való bemutatásával 

 készségfejlesztő gyakorlatok, cselekvések (pl. didaktikus játékok, szimulatív esetek) 

 a tényleges és mesterségesen teremtett helyzetek életkori sajátosságoknak megfelelő 

feldolgozása  (nevelési beszélgetések, esettanulmányok), a a beleélés, a megbeszélés, a 

véleménymondás, a vita lehetőségének biztosítása 
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IV. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSZ-

SZEFÜGGŐ FELADATOK 
 

 

Alapelvek és célok 

 

 
Az EU országaiban az egészségnevelés színvonalának emelése össztársadalmi érdek és feladat. 

Az egészségügyi, illetve a lakóhely életminőségéért felelős intézmények mellett az iskolának is 

fontos szerep jut az egészséges életmódra nevelésben, a betegségek megelőzésében és az 

egészségfejlesztésben.  

 

A fogyasztói társadalom torzító hatásai ellenére az értelmi fejlettségnek (kognitív és tanulási 

képességeknek), az érzelmi érettségnek és az egészségnek egységet kell alkotnia, ezért a testi-

lelki egészség csak együtt, az „egészséges iskola” keretein belül, az egész iskolát átható egész-

ségnevelés révén fejleszthető.   

 

 

Az iskolának biztosítania kell: 

- a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit,  

- a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését 

- az iskola orvosi rendelőjében az iskolaorvos és a védőnő elvégzi a szűrővizsgá-

latokat és oltásokat 

- hetente két alkalommal ellátja a panasszal hozzá forduló tanulókat 

- a tanulók évente egyszeri ingyenes fogászati szűrését és szükséges fogászati ke-

zelését iskolai fogorvos látja el.  

 

A tanulók a balesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket a tanév első (osztályfőnöki, tech-

nika, testnevelés, környezet- és természetismeret, kémia, fizika) tanítási óráján sajátíthatják el, 

illetve a különleges alkalmakhoz kapcsolódóan (sportversenyen, iskolai rendezvényen és kirán-

duláson) a kísérő tanártól kapják meg.  

 
Az iskolai egészségnevelés célja, hogy az élet minden területén már gyermekkorban kialakítsa, 

illetve folyamatosan erősítse a saját szellemi, fizikai állapotáért felelősséget vállaló, tudatos 

életvitelre berendezkedő állampolgári magatartást. Az egészségnevelés során a tanulót olyan 

gyakorlati tudáshoz és képességekhez kell segíteni, amelyek használatával saját egészségének 

megőrzésén túl egy biztos és egészséges külső világ megteremtését célzó értelmes döntéseket 

tud hozni.  
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Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos feladatok meghatározása  

 
a) Az iskolai épületek, berendezési tárgyak, játszóudvarok, biztonsági eszközök átalakítá-

sával, az iskolai étkezés (konyha, büfé) megszervezésével egészségfejlesztésre alkalmas 

munka- és tanulási környezetet kell teremteni. (Osztálytermek, tanári és tanulói helyisé-

gek, folyosók, külső terek, utak, egyéb létesítmények kialakítása; világítás, szellőzés, 

klíma, fűtés, energiaellátás, élelmiszertárolás és –melegítés, takarítás, szemétszállítás, 

karbantartás optimalizálása; játékhoz vagy barkácsoláshoz szükséges anyagok biztosítá-

sa óraközi szünetekben vagy tanítás után stb.) 

 

b.) Az iskolai egészségnevelési célok megvalósítása érdekében a tanulók aktív közreműkö-

désére építő, egységes (iskolai és iskolán kívüli fejlesztésre vonatkozó) egészségnevelé-

si programot kell készíteni.  

 

c) Az egészséges életmódra szoktatáshoz mind a tanuló és családja, mind az iskolai közös-

ség számára az élet minden területére kiterjedő, reális és elfogadható alternatívákat kell 

nyújtani.  

 

d) Az egyén egészségének és az iskolai közösség biztonságának növelése érdekében vilá-

gos, a megvalósítás módját is megjelölő célokat kell megfogalmazni. 

 

e) Minden tanulónak meg kell tanulnia élni saját fizikai, lelki és szociális lehetőségeivel. 

 

f) Az országos egészségfejlesztési célokat az iskola, szülők, egészségügyi szakemberek 

(gyermekorvos, iskolaorvos, védőnő, pszichológus stb.) és az önkormányzat együttmű-

ködésével kell megvalósítani.  

 

 

Iskolai egészségmegőrző program 
 

 

1.  Az egészséges és produktív felnőtt életre való felkészítésnek az élet minden területét fel 

kell ölelnie: 

 

 egészséges táplálkozás, 

 egészségtudatos testápolási szokások, 

 rendszeres testmozgás,  

 lelki egészség, harmonikus életvitel, 

 függőségre vezető szokások (kávé, cigaretta, alkohol, drog) kerülése, 

 emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés és kommunikáció), 

 átgondolt szexuális magatartás, 

 családi életre nevelés, 

 szándékos és véletlen balesetek megelőzése. 

 

 

Az egészséges életmódnak – az iskolai nevelésben is megjelenő – legfontosabb elemeit, el-

érendő céljait, a szükségletté válásához nélkülözhetetlen személyes attitűdöt, illetve társadalmi-

gazdasági feltételeket legszemléletesebben az alábbi ábrán foglalhatjuk össze: 
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Mozgásra ösztönző környezet 

Sportolási lehetőségek 

Tevékenységek szervezése 

Mozgáskultúra 

Egészséges ételválaszték  

Kiegyensúlyozott étkezés  

Ételek és italok minősége 

Étkezési kultúra 

 

 

 

 

Mozgás 

 

Felelősség 

Önismeret 

Mérséklet Rendszeres-

ség 

Táplálkozás  

 

  

Testápolás 

 

Lazítás 

Biztos anyagi háttér 

Megfelelő életkörülmények 

Higiénés szokások javulása 

Testápolási kultúra  

Arányos terhelés 

Helyes stressz-kezelés 

Közösségi támogatás 

Szabadidős kultúra 

 

 

 

2.  Az iskolai egészségfejlesztés eredményességében és a tanulók egészségtudatának meg-

szilárdításában fontos szerepet játszik:  

 

 az iskolai és iskolán kívüli nevelés,  

 prevenció, 

 nemekhez igazított pedagógia, 

 pozitív énkép kialakítása, 

 egészséges életstílus-modell megteremtése, 

 hatékony kommunikáció (empátia, tolerancia),  

 demokratikus környezet,  

 „élni tudás” elvének érvényesítése, 

 konfliktuskezelési, illetve tanulás-módszertani ismeretek megléte, 

  felnőttek példamutatása, 

 kortárs oktatók bevonása 
 

 

3. Az iskolai egészségfejlesztés történhet 

 osztályfőnöki, környezetismeret, biológia, kémia, ill. testneve-

lés órán történő egészségnevelés, 

 alkalmi esemény (sportnap, akció, egészségnap, egészséghét), 

 önfejlesztő tréningek,  

 kiscsoportos megbeszélések,  

 rendszeresen ismétlődő foglalkozás vagy verseny, 

 mindennapos sporttevékenység, testnevelés óra, 

 sportkör, szakkör, klubfoglalkozás vagy 

 egyéb lehetőségek (előadás, bemutató, filmvetítés, verseny) ke-

retei között. 
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V. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, AZ ISKOLA SZEREPLŐ-

INEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FEL-

ADATOK 
 

 
Az oktatás és a nevelés egységének megteremtése, az oktatás nevelő hatásának elmélyítése, ta-

nulóink aktív közösségi életében valósulhat meg. A közösségi nevelés nem kötődik a nevelés 

egyetlen színteréhez, formájához sem, hiszen közvetett és közvetlen módon jelen van a gyer-

mekcsoportok minden tevékenységében. 

Iskolánkban nevelő-oktató munkánk akkor lehet eredményes, ha példamutatással, hiteles visel-

kedéssel, emberi magatartásunkkal mintát adunk diákjainknak, kellő pedagógiai érzékenységgel 

szervezzük, irányítjuk, segítjük fejlődésüket, szoros kapcsolatot kiépítve a szülői házzal. 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a ne-

velők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett mó-

don, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulói közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása is-

kolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

Alapelvek 

 

 A személyiségfejlesztés ideális kerete a közösség. 

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

kialakítja, megteremti. 

 A diákok aktív szereplői a közösségfejlesztésnek. 

 A nevelés közösségi értékeket közvetít 

 A közösségi együttélés lehetőséget biztosít alapvető erkölcsi szokások gyakorlására, ki-

alakítására 

 A közösségi nevelés közvetlenül felkészít a társadalmi beilleszkedésre 

 A közösségfejlesztés a tanulók folyamatosan változó életkori sajátosságainak figyelem-

be vételével történik 

 Törekedni kell a közösség egyéni arculatának kialakítására 

 

Cél   

 

Konstruktív életvezetés kialakítása, olyan életvitel, amely szociálisan értékes és az egyén sze 

pontjából is eredményes. Az ilyen életvezetés egyrészt közösségfejlesztő jellegű, másrészt ön-

fejlesztő jellegű. A konstruktív életvezetés az egyik legfontosabb emberi érték. 

 Az egyén felkészítése magasrendű szociális funkciók ellátására, meghatározott minősé-

gű társadalmi aktivitásra 

 Társadalmilag értékes, egyénileg is eredményes magatartás- és tevékenységformák ki-

alakítása 

 Az egyén elsajátítja a közösség életszabályozó normáit, és megtanul ezekhez alkalmaz-

kodni (szocializáció folyamata) 

 A tanuló azonosul a közösséggel, de úgy, hogy megőrzi önmagát, kritikai viszony jel-

lemzi, alakítja a közösség értékrendjét, normáit. 
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Feladatok: 

 A tanuló szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartás- és tevé-

kenységformáinak ösztönzése: 

 - elfogadó, segítőkész magatartás (proszociális viselkedés) 

 - együttműködés a közösségi életben 

- a társas együttélés szabályainak megfelelő harmonikus embertársi kapcsolatok 

kialakítása 

- mások testi épségének tiszteletben tartása, lelki egészségének védelme,   tula 

donának tiszteletben tartása, védelme (becsületesség) 

 - mások véleményének tiszteletben tartása 

 - tolerancia, empátia, a másság elfogadása 

 - az igazság tisztelete, igazmondás, az ígéret megtartása 

- azoknak az egyéni és közösségi tevékenységeknek gyakorlása, amelyek az ott-

hon, az iskola, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, meg-

becsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek 

 - kulturális örökségünk, nemzeti kultúránk megismerése 

 - más népekkel toleráns, együttműködő magatartás 

 - érzékenység a környezet állapota iránt, a természet tisztelete, védelme 

 - helyes döntések hozatala egészséges életmódja érdekében 

 Lehetőség biztosítása minden tanuló számára személyes részvételre a közösségi életben, 

a tapasztalatok megszerzésére a közösségi együttéléshez, magatartáshoz, viselkedési 

formákhoz  

 A destruktív megnyilvánulások leépítése 

 Kommunikációs kultúra fejlesztése: 

- lehetőség biztosítása a tanítási órán és az órákon kívül a tanulói vélemények ki-

fejtésére, értelmezésére, ütköztetésére, megvédésére, érvelésre, a vitakultúra 

fejlesztésére  

 Képessé kell tenni a tanulókat az információs környezetben történő eligazodásra, az in-

formációk kritikus kezelésére, kreatív, gyakorlati felhasználására. 

 

Közösségfejlesztő (morális) magatartás- és tevékenységformák: 
 szellemi, fizikai, közéleti munka 

 értékóvó magatartás 

 segítőkészség, kreativitás 

 fegyelmezettség 

A közösségfejlesztő magatartásformákat a közösségfejlesztő aktivitás szükségletei szabályoz-

zák.  

 

A szükségletek rendszere: 
 Szokások: a beidegzés - begyakorlás útján szükségletté alakult magatartás- és tevékeny-

ségi formák 

 Feladat: megerősítés, gyakorlás 

 Ideálok (példaképek, eszményképek): magatartási- tevékenységi modellek követésének 

szükséglete 

 Feladat: modellálás 

 Meggyőződések: szükségletté vált normák, elvek, eszmék 

 Feladat: értelmi, tudatosító befolyásolás 
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Nevelési hatások: 
 

1. Közvetlen: a pedagógus felől 

2. Közvetett:  

- a feladatból 

- a kortárscsoporttól (a gyerekek között kialakuló interakciók, kölcsönhatások) 

 

Nevelési módszerek: 

 
1. Közvetlen (direkt) nevelési módszerek (a pedagógus nevelői hatásai) 

a) A beidegzés, szokásformálás közvetlen módszerei: 

 Követelés 

 Megfogalmazzuk azokat az optimális magatartás és tevékenység-

formákat, amelyek begyakorlását, szokássá alakítását célul tűzzük 

ki. Fontos, hogy a realitás és a fokozatosság elve érvényesüljön 

 Gyakoroltatás 

    Az optimális magatartás- és tevékenységformák reprodukálása 

 Fontos az érdeklődésen, a játékszükségleten, az eredményesség 

szükségletén, a változatosság iránti igényen alapuló motiválás 

 Segítségadás 

    A nehézségek elhárítása, korrekció, tanácsadás 

 Ellenőrzés 

    Visszacsatolást is megvalósít 

 Ösztönzés 

    Elismerés, elmarasztalás, jutalmazás, büntetés. 

    A tanuló valóban meglévő szükségleteire kell épülnie. 

b) A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének módszerei:  

 Példaképek, eszményképek kialakításával magatartásbeli, tevékenységbeli mintákat 

adunk a begyakorolt magatartás- és tevékenységformák változatos és komplex alkalma-

zására vonatkozóan. Ezek ösztönző-erőt is jelentenek a szokások mozgósításához, az el-

fogadott eszménykép utánzásához 

 Elbeszélés 

Élményszerű formában közvetít viselkedési tapasztalatokat, fel-

idézi a magatartás optimális modelljeit, igényt kelt azok utánzásá-

ra. 

 Modellértékű személyek bemutatása 

 Az erkölcsi normák és elvek megvalósulását, a társadalmi elvárá-

soknak megfelelő magatartás és tevékenység értékességének, 

eredményeinek érzékletes megjelenítését szolgálja életszerű kö-

rülmények között. 

 Műalkotások bemutatása 

 A nevelő személyes példaadása 

 

c) A meggyőződés-formálás, tudatosítás módszerei: 

 Előadás, magyarázat, beszélgetés 

 A tanulók önálló elemző munkája 
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2. Közvetett (indirekt) módszerek 

 

A közvetett hatások forrása: 

 a közösség (a kortársi interakciók) 

 a közösségen belül kialakított feladatok rendszere (közösségi tevékeny-

ség) 

 

A szokások kialakítását elősegítő kölcsönhatásformák (a közvélemény megnyilvánulási 

formái): 

 kölcsönös követelménytámasztás, segítségadás, értékelés, ellenőrzés 

 mintaközvetítés, példaadás 

 meggyőződésformálás, felvilágosítás 

 

 

a)  A kölcsönhatásrendszer (közvélemény) irányításának módszerei: 

 A perspektívák megszervezésének módszerei 

 Meg kell felelniük a közösség szükségleteinek és az egyének 

szükségleteinek 

 A hagyományok kialakításának módszerei 

 A közösség összetartozását erősítő magatartás- és tevékenységbeli 

normák vagy formai keretek, akciók megszilárdulása, rendszerré 

szerveződése.  

 Közvetett követelés 

 A közösség egészére vagy részére irányított, nevelő által megfo-

galmazott követelménytámasztás. A nevelési követelményeket a 

közvélemény követelményeivé, a közvéleményt pedig ezen köve-

telmények közvetítőjévé alakítjuk. 

 Közvetett ösztönzés 

A csoportos elismerés, elmarasztalás, jutalmazás, megvonás, ill. a 

kölcsönös plenáris értékelés megszervezését jelenti. Az értékelés 

indulhat a nevelő felől a csoport felé, amit a csoport a tagjai felé 

sugároz szét. 

 Közvetett ellenőrzés 

Az ellenőrző funkciót a közösség gyakorolja, de ennek alkalmait a 

nevelőnek kell megszerveznie, kialakítania. 

 A nevelő részvétele a közösségi tevékenységben 

Mintát ad. A magatartásforma gyorsabb átvételét eredményezheti. 

 A pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösség életéből 

 A közvetett felvilágosítás 

 A vita módszere 
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b) Közösségfejlesztő tevékenység megszervezésének módszerei 

 Az önkormányzati tevékenység megszervezése 

Tartalma összhangban kell, hogy álljon a közösség valóságos élet-

szükségleteivel. 

    Lehetőséget kell biztosítani minden tanuló számára a részvételre  

A demokratikus joggyakorlás megtanulásának legfőbb színtere a 

diák-önkormányzati munkában való részvétel, ahol a problémaér-

zékenység, a vitakultúra fejlesztése, a véleménynyilvánítás alkal-

mazása, a feladat- és felelősségvállalás, a konfliktuskezelés mód-

jait sajátítják el a diákok. Fejlődik a kritikai képességük, a megol-

dáskeresés során kreativitásuk, kooperációs készségük, együttmű-

ködési készségük. 

 A fizikai feladatok megszervezése 

 A tanulmányi feladatok megszervezése 

    - Csoportmunka 

    - Közös érdek, közös felelősségvállalás 

 

 

A közösség fejlődésének szakaszai 
 

1. Tájékozódás 
 - A kapcsolatrendszer kiépülése 

 - Az egyének pozíciókeresése 

 - A központi mag kialakulása 

  

Nevelői feladatok: 

 A tanulók közreműködésével közös célok meghatározása 

 A feladatok meghatározása, megszervezése az életkornak megfelelő tanulói köz-

reműködéssel 

 Viselkedésformák kialakítása és megtartatása közösen kialakított normarendszer 

alapján (az iskolai szabályok, egészségügyi normák a nemi szerepekkel kapcso-

latos konvenciók figyelembe vételével) 

 Az egyértelmű elvárások, az alapvető fegyelmi szabályok kialakítása, szankciók 

tisztázása, betartásuk következetes ellenőrzése. 

 Következetesség a követelményekben. 

 A kívánt egyensúly megteremtése a védettséget biztosító rend és az együttlétet 

örömtelivé tevő, az önállóságot és kreativitást aktivizáló spontanaitás és kötet-

lenség között.  

 A teljesítmények korrekt, jól áttekinthető szempontok szerinti értékelése. 

 Olyan "pedagógiai szerződések" kötése az egész csoporttal vagy egyes tanulók-

kal, melyek tekintetbe veszik valamennyi érdekelt törekvéseit és igényét a sze-

mélye iránti figyelemre, elfogadásra. 

 Olyan alkalmak, színes programok biztosítása, ahol az osztály tagjai megismer-

hetik egymást 
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2. A csoport önmeghatározása 
 

Az együttes élmények, munka során kiépülnek az osztály közös rítusai, érintkezési nor-

mái, megfogalmazódnak az eltérő törekvések. 

Megszilárdul az adaptív csoportképzet, letisztul az egyénben a saját hovatartozása, a 

csoportvezetőhöz, az  iskola követelményeihez, az azokkal azonosuló és a másképpen 

gondolkodó társak köreihez fűződő viszony.   

 Az egyén adaptálódik a neki osztályrészül jutó pozícióhoz, szerephez. 

 

Nevelői feladatok: 

 Az aktív mag támogatása 

 A peremhelyzetű tanulók bekapcsolódásának segítése 

 Az osztályon belül kialakult csoportokkal való eredményes együttműködés meg-

teremtése különböző eszközökkel.  

 Változatos munkaformák alkalmazása: homogén, heterogén csoport, differenci-

ált, egyéni munka 

 Megegyezés keresése a másként gondolkodókkal, olyan tevékenységek keresése, 

melyekkel megnyerhetők az együttműködésre 

 A közösségfejlesztő tevékenység megszervezése folyamán törekedni kell arra, 

hogy biztosítsuk minden tanuló teljes értékű részvételét:   

- kooperációt, együttműködést igénylő tevékenységek szervezésével 

- közös cél, feladat, norma alapján folyó tevékenység szervezésével  

 Törekedni kell az osztályok egyéni arculatának kialakítására (hagyományok ki-

alakítása) 

 Fontos, hogy a tanulók önállóan formáljanak véleményt és azt megfelelő érvek-

kel támasszák alá.  

 Felelősi, ügyeleti rendszer kialakítása, kapjon hangsúlyt a közösségnevelő hatása 

a Házirendet megsértő tanulók megítélésében 

 Ismerjék és használják a tanulók a modern technikai eszközöket 

 Alakuljon ki a tanulókban a másság (testi, értelmi fogyatékosság) elfogadása 

 

3. Átstrukturálódás 
 

A korábban kialakult rend fellazul, a megállapodások érvényüket veszthetik, a szerepek, 

viszonyok átalakulnak. 

 

Nevelői feladatok: 

 A pozitív értékek újradefiniálása 

 A közös érdekek érvényesítése 

 Az egyes kiscsoportok közötti integrálódási folyamat támogatása újabb közössé-

gi élmények biztosításával 

 Az egyének konstruktív problémakezelő- és megoldó készségeinek fejlesztése 

 A megértés attitűdjének erősítése 

 A nyíltság és őszinteség ösztönzése 
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A közösségfejlesztés színterei 

 

 iskolai közösség 

 osztályközösség, napközis közösség, tanulószoba 

 diákönkormányzat 

 iskolai sportkör 

 szakkörök 

 közösségek közötti versenyek 

 szabadidős foglalkozások 

 erdei iskola 

 színház-, múzeum – és hangverseny-látogatások 

 tanulmányi kirándulások 

 határon túli tanulmányi kirándulás  

 

A közösségfejlesztést szolgáló rendezvények: 

 

 Tanévnyitó ünnepély 

 Kandó-kondér 

 Megemlékezés október 6-án 

 Megemlékezés október 23-án 

 Mikulás ünnepségek 

 Karácsonyi ünnepségek – Adventi sokadalom 

 Farsang 

 Szülők - nevelők bálja 

 Megemlékezés március 15-én 

 Nemzeti összetartozás – Határtalanul! című témanap 

 Egészségnap 

 Ballagás 

 Tanévzáró ünnepély 

 Kirándulások, táborok 
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VI. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FEL-

ADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, 

AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 
Az osztályfőnöki munka éves tervezésekor a törvényi szabályozók mellett figyelembe vettük az 

iskolai szokások, hagyományok rendszerét, a közvetett és közvetlen partnerek igényeit.  

Célunk – közös elemek beemelésével – az egységes követelmények kidolgozása, mely alapja 

egy egységes mérési és értékelési rendszernek. 

 

1. Az osztályfőnöki munka alapdokumentuma az osztályfőnök által készített tantárgyi 

program, amely az adott tanév nevelési feladatait, cél és eszközrendszerét határozza meg. 

 

1.1.Az osztályfőnöki tantárgyi program készítésekor ismerni kell az iskola működését meghatá-

rozó alapvető dokumentumokat, és ehhez szervesen illeszkedni kell annak. 

 

1.2.A tantestület a munkaközösségek javaslata alapján közös követelményeket és célokat fo-

galmaz meg. A célok között prioritási sorrendet kell felállítani az alábbi területeket figyelembe 

venni 

- szülői, tanulói igényeket (elégedettség, elégedetlenség, igény, motiváció,  

elismerés) 

- belső humánerőforrás-fejlesztés (az iskola önálló arculata, kreativitás,  

továbbképzések, iskolapolitika és stratégia) 

- szabályozók (törvényesség) 

- korszerűség, rugalmasság  

- tanulási utak védelme (átjárhatóság, egymásra épülés) 

 

1.3.Minden osztályfőnöknek fel kell mérnie az osztálya összetételét, fejlettségi szintjét, erőssé-

gét, gyengeségét, értékrendjét, igényeket, lehetőségeket, kritikus pontokat, melynek eszköze a 

szociometriai vizsgálat és a nevelési eredményvizsgálatok módszere. 

Különösen fontos ez 1. 5. 8. osztály esetében, ahol lezárul egy korábbi pedagógiai ciklus és új 

közösségbe kerülnek. 

 

1.3.1. A közösség és az egyén egyszerre forrása és tárgya a nevelő hatásoknak. 

A személyiséget kiteljesítő kapcsolatok teremtése és megtartása lételeme az egyén és a társas 

kapcsolatok fejlődésének. Az osztályért felelős pedagógus fontos feladata a közösségfejlesztés. 

Az osztályfőnöknek az elvégzett vizsgálatok után, helyzetelemzést kell végeznie,, amely  során 

a számára nyilvánvalóvá vált pozitív eredményeket, valamint a közösséget terhelő hiányossá-

gokat feltérképezve kell célokat kitűznie  az adott osztályközösség elé.  

 

A feladatok kitűzésénél ügyelnie kell arra, hogy azok egyaránt szolgálják a közösség, és az 

egyén fejlődését is. 

Alkalmazza tudatosan és a tervezésnél építse be a nevelési tervébe a továbbképzéseken elsajátí-

tott új pedagógiai módszereket. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai folyamatok a pedagógiai programunkban talál-

hatóak. 
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1.3.1.1. A kirándulások a túrák, az erdei iskolák, tanítások kívüli programok tervezése az osz-

tályfőnökök közösségfejlesztő tevékenységének fontos eleme. 

A tanításon kívüli programok tervezése a tanulók, a szülők igényeinek felmérésével, a törvényi 

lehetőségek figyelembevételével történik. A szervezés és a megvalósítás terén az osztályfőnök 

szorosan együttműködik a szülőkkel. 

 

1.4.Az osztályfőnökök az 1.2 és 1.3. pontokban foglaltak alapján osztályukra szabott konkrét 

feladatokat fogalmaznak meg a folyamatos fejlesztés érdekében 

Kiemelt feladatuk a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, a diákok szemé-

lyiségének differenciált fejlesztése, a közösségi tevékenységük irányítása; önállóságuk, öntevé-

kenységük és önkormányzó képességük megerősítése. 

Mindezekhez elengedhetetlenül szükséges a tanulók döntési, együttműködési, életvezetési, in-

formációs, kommunikációs, kritikai, lényegkiemelő, problémamegoldó, szabálykövető kulcs-

kompetenciáinak fejlesztése. 

Az osztályfőnök feladata, hogy törődjenek minden egyes tanuló sikerével, kudarcával fejlődé-

sével. Segítsék feloldani az iskolában és az iskolán kívül átélt konfliktusokat, fejlesszék tanuló-

inknál az empátia és a másság iránti tolerancia érzését. 

Az adott osztályért felelős pedagógus feladata a saját képességek, érdeklődési irányok megis-

merésével a reális önértékelés kialakítása, az általános műveltség, a világszemlélet és az erköl-

csi értékrend együttes gyarapítása. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat alapvetően meghatározza a pedagógiai 

programunk. 

 

2.Az osztályfőnöki tevékenység egyéb kiemelt területei 

2.1.A tanulás 

  

A legfontosabb tényezők, amelyek a tanulók önálló ismeretszerzését, egyéni tanulási útját vé-

gigkísérik, eredményességét befolyásolják: 

- egyéni képességek fejlesztése (differenciált foglalkozások, tehetséggondozás, felzár-

kóztatás) 

- adottságoknak, személyiségjellemzőknek megfelelő egyéni tanulási módszerek és 

technikák kialakítása 

- motiváció és elismerés 

 - a tanulás mentálhigiéniai szabályainak ismerete és betartása 

 - az új tanulási periódusok (1. 5. 8. osztály) speciális feladatai 

 - a közös követelmények, egységes értékelések (átjárhatóság, egymásra       

épülés) 

 - együttműködés az osztályban tanító nevelőkkel, szülőkkel, és a tanulást  

segítő közvetlen partnerekkel. 

 

2.1.1.Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a tanulási kudarcnak kitett, a lemorzsolódással 

veszélyeztett tanulók felzárkóztatásának lehetőségeit és segíti a tanulókat abban, hogy a fejlesz-

tés területeibe bekapcsolódjanak. 

A fejlesztés területei:  

- tanulásmódszertani foglalkozások a tanév rendjéhez igazodva szeptemberben és január-

februárban 

- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 
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- A másnapra való felkészülést segítő foglalkozások 

- A felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 

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

csoportos használata 

- A továbbtanulás  

Együttműködik az nevelő-oktató munkát segítő szakemberekkel. 

2.1.2.Segíti, ösztönzi a tanulókat a tehetségük és a képességük kibontakoztatására a pedagógiai 

programunkban meghatározott alábbi területein: 

- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás  

- A nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

- A tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, tehetségtábor 

- Az iskolai sportkör 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

- A szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

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

csoportos használata 

- A továbbtanulás  

 

2.2 Javaslatot tesz a szociális hátrányokkal küzdő tanulók és családjaik támogatására, szükség 

esetén a szociális hátrányok enyhítését segítő egyéb tevékenységi körökbe irányítja a rászoruló 

tanulókat:  

 a felkészülést segítő foglalkozások 

 felzárkóztató foglalkoztatások 

 az egyéni képességekhez igazodó egyéb tanórai tanulás  

 iskola pszichológiai ellátás 

 diákétkeztetés 

 

2.3.A hátrányos és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik a családgondozó 

pedagógussal.(iskolapszichológussal) Veszélyeztetettség gyanú esetén jelzési kötelezettsége 

van a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ felé. 

 

A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyerekeknél – ha a zavar súlyossága már 

meghaladja a pedagógusok kompetenciáját - külső szakértői segítséget kérünk.  

(Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye, Csibész Család- és 

Gyermekjóléti Központ) 

 

2.4.Az osztályfőnöki nevelő, oktató munkához kapcsolódva, be kell építeni az egészséges 

életre, egészségnevelésre, egészségvédelemre nevelést szolgáló tananyagtartalmakat., amely az 

osztályfőnöki helyi tantervben  és a pedagógiai programban meghatározott alapokra épül. 

Az SZMSZ szabályozza az osztályfőnökök – tanulókat érintő – baleset megelőzést szolgáló 

tevékenységét. 

 

 
2.5. Az iskolai egészségnevelés célja a pedagógiai programunk szerint, hogy az élet minden te-

rületén már gyermekkorban kialakítsa, illetve folyamatosan erősítse a saját szellemi, fizikai ál-

lapotáért felelősséget vállaló, tudatos életvitelre berendezkedő állampolgári magatartást. Az 

egészségnevelés során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és képességekhez kell segíteni, ame-
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lyek használatával saját egészségének megőrzésén túl egy biztos és egészséges külső világ meg-

teremtését célzó értelmes döntéseket tud hozni.  

Az osztályfőnök kötelessége az iskolai egészségmegőrző program támogatása, hatékony beépí-

tése a mindennapi tevékenységrendszerbe. 

 

2.6.A környezeti nevelés az iskolai élet szerves része, kiemelt nevelési terület, mivel a környe-

zeti nevelés hat a tanuló személyiségére, magatartására, a közösségre, a viselkedés társas me-

chanizmusainak kialakítására. 

 

Az osztályfőnök a tanórai és tanórán kívüli fejlesztési területeit, célkitűzéseit, feladatait a peda-

gógiai program szerint meghatározottan, a tanulók életkorát figyelembe véve tervezi. 

 

3.A tanulók fegyelmi helyzetének értékelésekor – azok életkori sajátosságaihoz mérten - fe-

gyelmezettségüket, viselkedésüket, társaikkal, tanáraikkal való kapcsolatukat vesszük figye-

lembe.  

A tanulók magatartását egységes kritériumok, követelmények alapján értékeljük. - Pedagógiai. 

Program. 

A havi értékelésnél az osztályfőnökök a nevelők véleményének folyamatos kikérésével (havi 

magatartáslap) alakítják ki az érdemjegyet. Az osztályozó értekezleten kerül sor az elmaraszta-

lások, dicséretek összevetésére, arányuk elemzésére. 

A házirend szabályozza az iskolai munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és a kö-

zöttük tartandó szünetek rendjét, a hetesek feladatát, ügyeletes tanulók kötelességét, viselkedési 

szabályokat; a tanulók fegyelmezésének és jutalmazásának elveit és formáit. 

 

4. Ügyviteli feladatok 

4.1. A törzskönyv és a bizonyítvány írása a törvényben előírtak szerint az osztályfőnök feladata. 

A törzskönyvek megírása alsó és felső tagozaton évente (a 2017/18. tanévben 7-8.évfolyamon 

5. osztályban) az e-naplóban történik. 

A törzskönyv, a bizonyítvány és az osztálynapló összeolvasását 3 fő végzi. 

Az osztályból való kimaradás estén az osztályfőnök köteles a változást a törzskönyvbe, az osz-

tálynaplóba bejegyezni és feltüntetni a tanulmányok változásának helyét, idejét. 

 

4.2. Az e-osztálynaplók haladási és mulasztási részét az osztályfőnök heti lezárással végzi. 

Az osztálynaplóban a tanulók adatainak kitöltése az osztályfőnök feladata. 

Az e-naplók vezetését az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes hivatott ellenőrizni.  

 

4.3. A tájékoztató füzet rendszeres (kéthavonta) ellenőrzése az iskolában kialakult szokásrend 

szerint az osztályfőnök feladata. 

 

4.4. Statisztikai adatok szolgáltatása többféle céllal történhet: pl.: tanulói nyilvántartás, tanul-

mányi eredmény, szociális helyzet, hiányzás stb. Ezek általában az év eleji, félévi, év végi érté-

keléshez kapcsolhatók, illetve a beszámolók tényeit támasztják alá. 

 

 

4.5. A tanuló távolmaradásának igazolása. A törvényi szabályozáson túl az SZMSZ és a házi-

rend szerint történik. Az igazolatlan késések jogkövetkezményt vonnak maguk után. Az osz-

tályfőnök köteles a szülőt értesíteni már az első igazolatlan mulasztás esetén is. Ismételt igazo-

latlan mulasztás után a törvényi szabályok szerint jár el. 
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4.6. Az osztályfőnök nevelő – oktató munkájáról az iskolai beszámolókhoz, hivatalos szervek 

felkérésére (pl.: rendőrség, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye) 

a tanulók iskolai előmeneteléről, személyiségfejlődéséről írásban, vagy szóban jelentést ad.  

 

4.7. A nyolcadikos osztályfőnök, a továbbtanulással kapcsolatos teendőket a pályaválasztási fe-

lelős – az intézményvezető által felkért nyolcadikos osztályfőnök – irányításával végzi. A pá-

lyaválasztási felelős feladata a pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatók összegyűjtése, ren-

dezvények szervezése, a kollégák tájékoztatása. 

 

5.Beiskolázás 

A továbbtanulásra történő felkészítés terén a legfőbb cél, hogy a tanulók egyéni képességüknek, 

érdeklődésüknek megfelelően válasszanak továbbtanulási irányt. A pályaválasztási feladatok 

előkészítése már hetedik osztályban elkezdődik, a nyolcadikos osztályfőnök tevékenységét pe-

dig döntően ez határozza meg. 

Az osztályfőnök feladata a reális iskolaválasztás előkészítésében egy összetett személyiség- ké-

pességfejlesztő folyamat, melynek kiemelt területei az 2. pontban rögzítettek. 

 

5.1. A továbbtanulásra történő felkészítés terén a legfontosabb feladat, hogy a nyolcadik évfo-

lyam után kilépő tanulók megfeleljenek a kilencedik évfolyam bemeneti szintjének, bármilyen 

iskolatípusról legyen szó. A megfelelő tudásszint követelmények a helyi tanterv tantárgyi köve-

telményeiben fogalmazódnak meg. 

 

5.2. Az osztályfőnök szülői értekezleten felhívja a szülők figyelmét a gyerekek iskolaválasztá-

sának ösztönzésére, tanulmányi eredményeik fokozott figyelemmel kísérésére, elképzeléseik 

kialakításának támogatására, segítségére. A nyolcadikos szülőknek szeptemberben a pályavá-

lasztást megkönnyítő összevont szülői értekezletet tartunk. 

 

5.3. Az osztályfőnöki órák rendszerében olyan témákat dolgoz fel, amelyek elősegítik a tanulók 

tájékozódását, támpontot adnak az iskolaválasztási elképzeléseik kialakításához, felvázolják a 

lehetséges perspektívákat és a velük járó elvárásokat. 

 

5.4. Személyes beszélgetésekkel segíti, formálja, ösztönzi a tanulók döntés előkészítését, kész-

tetve őket az önálló elhatározás kialakítására. A szülőkkel tartott folyamatos konzultációval tá-

jékozódik a család elképzeléséről és tanácsaival segíti a helyes döntés meghozatalát. 

 

5.5. Tájékozódik a középiskolák előkészítő tanfolyamairól és figyelemmel kíséri tanulói részvé-

telét. Számon tartja a tanulók középiskolai iskolalátogatásait és lehetőséget teremt a kölcsönös 

tapasztalatcserére. 

 

5.6. Tájékoztatja a szülőket a felvételi eljárás menetéről, a felvételi jelentkezéséhez szükséges 

dokumentumok kitöltésének tartalmi és formai elemeiről. Segíti a jelentkezési lapok, adat- és 

módosító lapok kitöltését, ellenőrzi azokat és előkészíti továbbításukat. 

 

5.7. A felvételi eljárás befejeztével figyelemmel kíséri a tanulók eredményeit, beiratkozását. 
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5.8. A nyolcadik osztályos tanulókról a kilencedik osztály első féléve után visszajelzést kér a 

középiskoláktól, így nyomon tudja követni a tanulók eredményességét, esetleges sikertelensé-

güket. Javaslatot tehet a szükséges korrekcióra. 

 

6. Az együttműködés formái 

A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáit és tovább fejlesztésének lehetőségeit a 

Pedagógiai Program szabályozza. Az iskola elsődleges célja a közvetett és a közvetlen partneri 

igényeknek, elvárásoknak való megfelelés, az elégedettség növelése. 

A cél elérése érdekében évente méréseket végzünk, és ennek eredménye jelenti a tovább fej-

lesztés lehetőségét: erősségeink, megőrzését, estleges korrekciót (PDCA- SDCA).  

 
6.1. Az iskolai közösségnek kapcsolattartási rendjét az SZMSZ és a Pedagógia Program szabá-

lyozza. Az osztályfőnök szoros kapcsolatban áll osztályával:  

 - a Kandó hangolón hétfőn reggelente 7.45-től problémamegoldó, közösség és  

személyiségfejlesztő munkát végez osztályában 

- lehetőséget teremt személyes gondok megoldására, egyéni beszélgetésekkel 

- tanítási órákat látogat 

- a tanulók szüneti viselkedését ellenőrzi  

- hasznos szabadidős tevékenységet szervez osztálya számára 

Figyelemmel kíséri tanulói előmenetelét, közösséget fejlesztő személyes példamutatással segíti 

személyiségfejlődésüket. 

 

6.2. Az osztályfőnök rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanítókkal. 

- Szükség esetén tanítási órákat látogat. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, 3. pont szerint, javaslatát a nevelő testület 

elé terjeszti. 

- Bekapcsolódik a munkaközösség munkájába, bemutató órákon vesz részt. Az egymás 

jól működő tanulásmódszerét használva gyarapítja tudását a rábízott közösség fejleszté-

se érdekében. 

 

6.3. Az osztályfőnök aktívan bekapcsolódik a DÖK munkájába.  A tanulókkal megismerteti a 

diákjogokat és ösztönzi őket azok gyakorlására. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának 

és tájékoztatásának fóruma az iskolai diákparlament. A DÖK és diákparlament működésének 

szabályait az SZMSZ, valamint a Pedagógiai Program tartalmazza. 

 

6.4. Az együttműködés során növelni kell a partnerek bevonását az iskolai életbe, továbbá biz-

tosítani kell az intézmény nyitottságát. A mérések igazolják, hogy a szülők támogatják ez irá-

nyú törekvésünket. A szülőkkel történő kapcsolattartás, segítségnyújtás, formái a következők: 

 

- szülői értekezlet, 

-fogadóóra, 

 

Feladatuk a család segítése a nevelésben, tájékoztatás a nevelési kötelezettségekről. Az osztály-

főnök tervezi a szülői értekezletek nevelési témáit a nevelési munkaközösséggel egyeztetve. A 

nevelési témával megismertetik a szülőket az értekezlet előtt, esetlegesen írásban felderítik a 

várható kérdéseket az értekezlet napirendi pontjait. 
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- Nyílt napokat szervezünk (iskolacsipegető, iskolakóstoló) amikor a szülők részt vehetnek 

tanítási órákon, iskolai programokon. 

- Alapítványi bált rendezünk a szülőkkel közösen, melynek a bevételét iskolánk tárgyi felté-

telrendszerének fejlesztésére fordítjuk. 

- Karácsonyi hangversenyt rendezünk a szülők és hozzátartozók számára. 

- A Szülői Munkaközösség Választmány útján a szülők részt vehetnek az iskolát érintő kér-

dések megtárgyalásánál. Jogkörünket a Pedagógiai Program tartalmazza. 

- A szülők fogadóórákon kaphatnak segítséget az egyéni nevelési és tanulási problémák 

megoldásához. 

- Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket gyermekeik előmeneteléről a tájékoztató füzeten ke-

resztül. 

- Szükség illetve igény esetén családlátogatás alkalmával keressük a közös megoldást. 

 

6.5 A SWOT analízis, interjúk útján felmértük közvetett partnereink igény- és elégedettségi 

szintjét. Az eredmények tükrében született meg az iskola külső kapcsolatainak szabályozása 

SZMSZ, Pedagógiai Program. 

 

7. A nemzeti ünnepek és megemlékezések rendezése és megtartása a nemzeti identitás érzését 

mélyíti a tanulókban. Az iskolavezetés, a DÖK bevonásával, felkért nevelők megbízásával biz-

tosítja a méltó megemlékezést. 

A megtartott iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket az osztályfőnök az osztálynaplóba be-

jegyzi. 

 

8. Az intézmény hagyományos rendezvényeinek körét az SZMSZ és a Pedagógiai Program ha-

tározza meg. Ezek a rendezvények nyitottak a szülők részére is. Célunk a hagyományok ápolá-

sán túl az iskola PR tevékenységének kiszélesítése. 

 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az intézmény valamennyi tagjának kötelessége. 
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VII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK-

KAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

HELYI RENDJE 
 
1. Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanu-

lók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szer-

vezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

2. Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók egyéni fejlesztését. 

 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában folyik. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. 

sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

alapján szervezzük meg. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – habi-

litációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján terá-

piás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illeté-

kes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 

szolgáltatásait. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus  

 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi tantervé-

nek, 

 a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenysé-

gek: 

 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szol-

gálattal és gyámhivatallal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése a pedagógiai asszisztensek 
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bevonásával; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy cso-

portos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; tehetséggondozó programok 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenysé-

gek, szünidei programok); 

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

- a tanulók szociális helyzetének javítása; 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése iskolapszichológus segítségével; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások; klubok 

- egyéni foglalkozások; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy cso-

portos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenysé-

gek, szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások, nyári táborok). 

 

4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevé-

kenységek 

 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szol-

gálattal, gyámhivatallal 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy cso-

portos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenysé-

gek, szünidei programok, nyári táborok); 

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

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS, MINT A KÉPESSÉG KIBON-

TAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 

A személyiségfejlesztés első és legfontosabb feladata az önismeret fejlesztése. 

A személyiségfejlesztés tanulók személyiségét kibontakoztató, alakító pedagógiai folyamatot 

jelenti, melynek célja, hogy a tanulók- adottságaikkal, belső egyéni fejlődésükkel, tanórai és 

tanórán kívüli ismeretszerző és egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataik-

kal összhangban- minél teljesebben, és egészségesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

  

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Az erkölcsi, akarati tulajdonságok és a jellem fejlődése alapvetően meghatározza a személyisé-

get. Ezért a fejlesztés során a jellem formálásának három területét emeljük ki:  

MAGATARTÁS =viselkedés 

CSELEKVÉS =tevékenység 

ERKÖLCSI NÉZET= világlátás 
 

Az általános iskolai tanulók környezetükhöz való viszonyát a másoláson alapuló példakö-

vetés, (1.- 6 évf.), illetve a választáson alapuló példakövetés (7.-8 évf.) jellemzi. 

Tehát a tanulókkal mindennapi kapcsolatban lévők személyes példái igen nagy nevelőértékkel 

bírnak. Az iskola helyi tantervében meghatározott ismeretanyaga és a tanórákon kívüli tevé-

kenységrendszere – a tanulók életkori és fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással elrende-

zéssel és mértéktartóan- eszközként szolgálja a személyiségfejlesztő nevelést és oktatást.  

Nevelési szint mérését 4., 6., 8. évfolyam végén végezzük. 
 

A tehetséges tanuló legalább három hajlam együttes meglétével hívja fel magára a 

figyelmet:  

 tehetségazonosítás, tehetséggondozás 

 intelligencia (átlagon felüli képesség),  

 spontaneitás 

 kreativitás (intuíció) 

 tartós érdeklődés, kíváncsiság  

 neveléssel alakítható szellemi- erkölcsi tulajdonságok (kiválasztás, mohóság, kitartás) 

Az általános iskola feladata ennek kibontakoztatása, fejlesztése. 

Tehetséggondozás elemei: 

 Egyéni és társas szociális képességek, készségek, önismeret, énkép fejlesztése;  

 Meglévő ismeretek mélyítése, 

 új ismeretek bővítése, 

 A meglévő ismeretek közti kapcsolatok feltárása, új összefüggések megláttatása 

 pályázati lehetőségek felkutatása 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS TERÜLETEI ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ TEVÉ-

KENYSÉGRENDSZER 
 

FEJLESZTÉS 

TERÜLETE 

 TARTALMA SZÍNTERE ESZKÖZE, 

MÓDSZERE 

 

Intellektuális  

fejlesztés 

 

Értelmi képességek alakítása, 

fejlesztése: 

Gondolkodási képességek, az 

alkotó és kritikus gondolkodás 

képességei,  

a döntéshozatal,  

a célokért való cselekvés szo-

kásainak kialakítása  

 

 

Elsődlegesen a tanórán történik, valamint tehetség-

gondozó és versenyfelkészítő szakköreinkben. 

 

A tanulásszervezést meghatáro-

zó elvek: 

- életkornak és élethelyzeteknek 

megfelelő motiváló módszerek 

alkalmazása 

- differenciálás 

(A diff. lehetőségeit lásd ké-

sőbb.)  

- gazdagítás 

 

Emocionális   

fejlesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érzelmi nevelés, és érzelmek neve-

lése: 

- egészséges, boldog életvitel szem-

léletének alakítása, 

- annak a szándéknak kinyilvánítása, 

amellyel nemet mond a tanuló a ne-

gatív hatásokra. 

 

 

Életkornak megfelelő tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységek, ahol a személyközi kapcsolatok ér-

zelmi sokféleséggel párosulnak: 

- Versenyek (tanulmányi és sportversenyek) 

- A napközi hagyományt ápoló és teremtő foglal-

kozásai 

- Színházlátogatások, kirándulások, ahol nem-

csak kinyilvánítani, hanem befogadni is kell az 

érzelmeket 

- Erdei iskola- szülőföldhöz tartozást erősítő ér-

zések 

- DÖK- iskolai közösséghez tartozás érzésének 

megélése 

- Iskolai és iskolán kívüli tevékenységek, szakkö-

rök: színjátszóközök, énekkari és hangszeres 

szereplések élménye 

 

 

A mindennapokban gyakoroltat-

juk tanítványainkkal - a konflik-

tustűrés és kezelés helyzeteit, 

- az emberi másságot (sérült, 

fogyatékos, bőrszín) elfogadó, 

- segítőkész magatartás formáit. 
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FEJLESZTÉS 

TERÜLETE 

 TARTALMA SZÍNTERE ESZKÖZE, 

MÓDSZERE 

Szocializálódás Személyközi, társas kapcsolatok 

alakítása. 

Az egyén a számára fontos szűkebb 

és tágabb környezetével kapcsolat-

rendszereket építsen ki. 

 

 Az építő egymásra utaltság formá-

lódásával az egymás iránt tanúsított 

megértő, segítő és bátorító magatar-

tás kialakítása elvezet az együttmű-

ködő magatartás felelősségéhez. 

Sikeréhez a helyes önértékelés és az 

ebből következő véleményalkotás, 

véleménynyilvánítás is szükséges. 

 

 

 

 

Egyformán fontos a tanórai (tanulásszervezési) és 

tanórán kívüli (szabadidős) tevékenységek rendsze-

re.  

Az iskola mindennapi életét meghatározó és 

irányító szabályrendszerek elfogadása (fele-

lősi munkák megteremtése és működtetése) 

edzi az alkalmazkodás képességét. 

 

 

Fontos az osztály-, tagozat-, iskolai szintű DÖK, 

mert az egyes feladatokra újra szerveződő kis és 

nagy csoportok között gazdag személyközi kapcso-

lat alakítható és gyakorolható életkorának megfele-

lő helyzetben. 

 

A kiépíthető kapcsolatrendsze-

rek modellezése, ezekből vett 

példákkal gyakorolhatja az 

együttműködés technikáit, az 

alá- és fölérendeltségi kapcsola-

tok megélését kis és nagy cso-

portokban. 
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A tanulás szervezésében megvalósítható differenciálás lehetőségei biztosít-

ják:  

 
Differenciálást szolgáló szervezeti formák 

 A tanuló egyéni ütemű haladását  

 csoportalakítás képességének megfelelően  

 

Differenciálást szolgáló tartalmi formák  

 Tanulócsoportok kiemelése emelt óraszámban oktatott tantárgyra 

 Speciális pedagógiai tevékenységek rendszere (önképzők, szakkörök, kutatómunkák,     

tudományos” diákdolgozat). 

 Fejlettségi szintekhez, megállapított követelmények,  

 Projektekben való gondolkodás 

 

Személyes példánkból (példákból) látniuk kell, hogy a feladatvégzésre felkészült, érzelmileg 

motivált, egészséges lélek a feszültségek (stressz) kezelésére, levezetésére is alkalmas. 

 

Szocializálás folyamata az egymásra utaltság erősödésével az együttműködő magatartás 

fejlesztését jelenti iskolánkban. 

 

Az egyén számára fontos, hogy szűkebb és tágabb környezetével kapcsolatrendszereket épít-

sen ki. Innen veheti a példát, gyakorolhatja az együttműködés technikáit kis és nagy csopor-

tokban. 
 

Az iskola mindennapi életét irányító szabályrendszerek elfogadása edzi az alkalmazkodás ké-

pességét. Gyakoroltatja az alá- fölérendeltségi kapcsolatok megélését, melynek sikeréhez a he-

lyes önértékelés és az ebből következő véleményalkotás, véleménynyilvánítás is szükséges. 

 

Az építő egymásra utaltság formálódásával a szolidaritás – egymás iránt tanúsított segítő és 

bátorító magatartás- kialakítása elvezet az együttműködő magatartás felelősségéhez. 

 

A gyakoroltatáshoz rendelhető tevékenység formák közül egyformán fontos a : 

 tanórai – tanulásszervezési és a 

 tanórán kívüli – szabadidős tevékenységek rendszere. 

 

Hangsúlyos az iskolai életet felölelő felelősi munkák megteremtése és működtetése (hetes, 

tantárgyi felelős, stb,) melynek tartalma függ a tanulói ötletességtől és az értékelésünk módjá-

tól. Ezért fontos az osztály, tagozat, iskolai szintű DÖK, mert az egyes feladatokra újra szer-

veződő kis és nagy csoportok között gazdag személyközi kapcsolat alakítható és gyakorolható 

életkorának megfelelő helyzetben. 
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KOMMUNIKÁCIÓ 
 

A magatartásban megnyilvánuló kommunikáció a személyiségfejlesztés eszköze. A kommu-

nikációs kultúra a műveltség és tudás alapja, melynek elengedhetetlen feltétele az anyanyelv 

minél pontosabb és teljesebb ismerete. 

Az iskola tantárgyrendszerében mindenki számára elsődleges feladat a szóbeli és írásbeli 

kommunikációs formák elsajátíttatása és gyakoroltatása. 

Ezért az iskolai élet minden területén meg kell teremteni: 

 

 a megismerést, tanulást, 

 emberi kapcsolatok alakítását, 

 információk felfogását és fogadását 

biztosító helyzeteket, melyek során a tanulók gyakorolhatják az önálló ismeretszerzést, véle-

ményformálást és kifejezés képességét.    

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik 

 

- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

- A nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

- A tehetséggondozó foglalkozások 

- Az iskolai sportkör 

- A szakkörök 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

- A szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások, nyári táborok) 

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

vagy csoportos használata 

- A továbbtanulás segítése 
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VIII. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖ-

DÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK – A SZÜLŐ, 

A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 

PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 
1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

 
Az intézményvezetőség és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével 

a megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

2. Az együttműködés fórumai: 

- az iskolavezetőség ülései, 

- tantestületi értekezletek, 

- tagozati értekezletek, 

- évfolyam értekezletek, 

- munkaközösségi értekezletek, 

-  egyéb szakmai megbeszélések, 

 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

4. Az intézményvezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

5. Az intézményvezetés tagjai kötelesek: 

- az intézményvezetés ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

intézményvezetés felé. 

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

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

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 

tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

- iskolán kívüli továbbképzések, 

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

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az intézményvezetés ülésein rendszeresen 

tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a 

munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 
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A szülői közösség és az iskola közösségeinek együttműködése 

 

1. A szülői közösség az iskola közösségeivel a szülői közösség teljes jogú tagjain és a 

meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

2. A szülői közösség tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal – 

kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket a szülői közösség tevékenységéről, valamint 

kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait a vezetőség felé 

továbbítani. 

3. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az 

intézményvezető rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni az 

szülői közösséget. (SZMK, IT) 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek, a diákönkormányzat felelős vezetője 

és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az intézményvezető legalább évente egyszer a diákgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folya-

matosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, 

a diákönkormányzathoz, illetve a szülői közösséghez fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a neve-

lőkkel, a nevelőtestülettel, illetve a szülői közösséggel. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érde-

kében eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kí-

vüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 
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5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormány-

zat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intéz-

ményvezető felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az intézményvezetéssel, a nevelőtestülettel, illetve más külső szer-

vezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákön-

kormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot segí-

tő pedagógus képviseli.  

9. Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének 

teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az intézményvezető és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az intézményvezető legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmá-

nyi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az 

együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus kö-

zött. 

b) Családlátogatás  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve ta-

nácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 

c) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
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 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problé-

máiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 

az iskola igazgatósága felé. 

 

      d) Fogadóóra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, sza-

badidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanu-

lás stb.) 

 
       e) Nyílt tanítási nap. 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka minden-

napjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül 

gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

      f)  Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával össze-

függő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

 

3. A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munka-

terv évenként határozza meg.  

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy vá-

lasztott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett 

gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézmé-

nyi tanácshoz, illetve a szülői közösséghez fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelő-

testületével vagy intézményi tanáccsal, illetve a szülői közösséggel. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési sza-

bályzatáról, illetve házirendjéről az intézményvezetőtől, valamint nevelőitől az iskolai mun-

katervben évenként meghatározott intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi fogadó-

órákon kérhetnek tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkal-

mazottainak) joga van megismernie. 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy pél-

dánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az intézményvezető szobájában; 

- az intézményvezető-helyettesek irodájában. 
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2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai,  

együttműködése iskolán kívüli intézményekkel 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával: Külső-Pesti Tankerületi Központ (1181 Budapest, Üllői 

út 453  

- Gazdasági Ellátó Szolgálat (1181 Bp., Városház u. 16.)  Városgazda XVIII. Kerületi 

Nonprofit Zrt. (1181 Bp., Üllői út 423.) 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Bp., Ül-

lői út 400.) 

- A kerületi pedagógiai intézettel: Budapest XVIII. kerületi Pedagógiai Szakmai Szol-

gáltató (1181 Bp., Kondor Béla sétány 10.)  

- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel 

- A területileg illetékes Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézmé-

nyével (1181 Bp., Kondor Béla sétány 10.) 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében, az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- Az iskolát támogató Kandó Téri Általános Iskola Alapítvány kuratóriumával. 

- A kerületi közművelődési intézményekkel 

- A kerületi társadalmi egyesületekkel 

- Az egyházak helyi gyülekezeteivel 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy a  

3 intézményvezető-helyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot 

tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot 

tart fenn az Üllői úti gyermek háziorvosi rendelő (1182 Bp., Üllői út 761.)  Pestszentimrei 

Nonprofit Kft - Iskolafogászat (1188 Bp., Ady Endre utca 52/a) illetékes egészségügyi 

dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola az intézmény vezetőjén keresztül 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ (1181 Bp., 

Kondor Béla stny. 11.) (A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető vagy az 

intézményvezető - helyettesek a felelősek). 

5. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az 

iskolában működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a kerületi (iskolaközi) 

szakmai munkaközösségek munkájába. 
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IX. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁ-

LYAI 
 

 
1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga 

- javítóvizsga, pótvizsga 

 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapítá-

sához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a két-

százötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

 

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban sze-

replő szabályok szerint kell megszervezni. 

 

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

közölni kell. 

 

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettanterv-

ben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – ame-

lyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  
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8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakor-

lati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika   SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 

 

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia-egészségtan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 
SZÓBELI GYAKORLATI 
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X. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉ-

TELÉNEK, ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 
 

 
1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz az engedélyezett létszámhatárig, figye-

lembe véve a tantermek befogadóképességét is. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; lakcímkártyáját 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- a gyermek TAJ számát;  

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; lakcímkártyáját 

- a tanuló lakcímkártyáját; 

- a tanuló TAJ számát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot; 

- a tájékoztató füzetét. 

 

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, vala-

mint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményve-

zető dönt. 

 

6. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,8 alatt 

van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intéz-

ményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető-helyettesek 

és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

 

7. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meg-

határozott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a 

tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem ta-

nult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követel-

ményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételhe-

ti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles meg-

ismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
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XI. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 
1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések várható következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

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

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfonto-

sabb alapismeretekkel. 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításá-

nak elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröske-

reszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódhatnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli ve-

télkedőkbe 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenység-

formák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismere-

tek: 

 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERE-

TEK 

biológia-egészségtan 

- rovarcsípések 

- artériás és ütőeres vérzés 

- a gyógy- és allergén növények megisme-

rése 

- bőrsérülések ellátása 

- mozgássérülések ellátása 
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kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések, nemvizes ol-

dószerek 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

- drogok 

fizika 

- égési sérülések 

- forrázás 

- elektromos áram okozta sérülések 

testnevelés és sport - esésből adódó sérülések 

technika, életvitel és gyakorlat 

- háztartási gépek okozta sérülések 

- forrázás 

- a háztartásban használatos vegyszerek 

okozta balesetek 

- közúti balesetek, különös tekintettel a ke-

rékpározásra 

 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsőse-

gély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás balesetek-

nél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; va-

lamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe 

vétele az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az el-

sősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

- évente többször kirándulunk, a 4., 6. évfolyamon szervezett erdei iskolára való felké-

szítés során a várható balesetek – ficam, rándulás, törés – alkalmával mit tegyenek 

szintén az osztályfőnöki óra anyaga  

 

- Részt veszünk a Biztonságos Iskola Programban, amelynek célja, hogy a 7-14 éves ko-

rú gyermekek körében bekövetkező balesetek számát csökkentse azáltal, hogy a gyer-

mekeknek a veszélyes helyzetekkel kapcsolatos hozzáállását, óvatosságát igyekszik 

formálni, kialakítani. Kettő fő pedagógus a 2013/2014-es, 2014/2015-ös és 2015/2016-

os tanév folyamán alsó és felső tagozaton évfolyamonként minimum 2-2 osztály szá-

mára, osztályonként két alkalommal 90 perces foglalkozásokat tartanak (összesen 8 

alkalom/tanév), melynek keretében a Programban elsajátított ismereteket közvetítik a 

diákok számára. 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalko-

zó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára, első-

segély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, Ma-

gyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének 

bevonásával; 

- tartjuk a kapcsolatot a kerületi Katasztrófavédelmi Központtal 
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LEGITIMIZÁCIÓ 

 
 

 

Az átdolgozott pedagógiai programot az iskolai Diákönkormányzat a 2017. év 08. hó 31. nap-

ján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

      ………………………………………. 

      az iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

Az átdolgozott pedagógiai programot az iskolai Szülői Közössége a 2017. év 08. hó 31. nap-

ján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

      ………………………………………. 

              SzK részéről 

 

 

 

Az átdolgozott pedagógiai programot a nevelőtestület a 2017. év 08. hó 31 napján tartott ülé-

sén elfogadta. 

      ………………………………………. 

            intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

Hatálybalépés: 2017. szeptember 01. 

Érvényesség: Határozatlan idő 

Felülvizsgálat: Törvényi változás, helyi rendelkezés, szándék alapján 
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I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 
KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) 

TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 
 
1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervekre épül. 

 

2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával a kötelező 

tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyakból a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

3. Iskolánkban az ötödik évfolyamon a Dráma és tánc és Informatika tantárgyat is felvettük a tantárgyak 

közé. 

 

4. Az 1-8. évfolyamon kötelezően választható tantárgyként az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyat 

tanítjuk. 

A Dráma és tánc és az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyak szöveges minősítése a felső tagozaton a tanuló 

teljesítményétől függően a következő lehet: 

 JÓL MEGFELELT 

MEGFELELT 

NEM FELELT MEG 

5. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják. 

 

A jelenlegi központi kerettantervek két évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. 

Iskolánkban az alábbi tantárgyi rendszer és az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó óraszámok szerepelnek. 

 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7+1 7+1 6+1 6+1 

Angol nyelv -  -  -  2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

órák 
2 2 3 3 

Összes heti óra 25 25 25 27 
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A szabadon tervezhető órák alsó tagozaton részletesen 

 
 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 1 1 1 

Angol nyelv    1 

Matematika 1 1 1 1 

Környezetismeret   1  

Szabadon 

tervezhető órák 

száma összesen 

2 2 3 3 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom  
4 4+0,5 3+1 4 

Angol nyelv 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+0,5 3+1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2+0,5 -  -  

Fizika -  -  2 1+0,5 

Kémia -  -  1+0,5 2 

Biológia-egészségtan -  -  2 1+0,5 

Földrajz -  -  1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1 -  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  +1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 -  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órák 
2 3 3 3 

Összes heti óra 28 28 31 31 
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A szabadon tervezhető órák felsőben részletesen 

 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
 0,5 1  

Angol nyelv 1 1 1 1 

Matematika  1 0,5 1 

Természetismeret  0,5   

Fizika    0,5 

Kémia   0,5  

Biológia-

egészségtan 
   0,5 

Informatika 1    

Szabadon 

tervezhető órák 

száma összesen 

2 3 3 3 

 

 
A nívócsoportok kialakításának és működtetésének alapelvei 

 

A Köznevelési törvény értelmében a csoportlétszám maximuma 15 fő. A csoportok létszáma nem 

csökkenhet 12 fő alá. 

Amennyiben az évfolyamon három párhuzamos osztály van, akkor a nívócsoportok kialakítása a 

három osztályon belül történik. Ez alól kivétel, ha valamelyik osztálynak olyan angoltanár osztályfőnöke 

van, aki más szaktárgyat nem taníthat az osztályában, csak angol órán van módja találkozni az osztályába 

járó gyerekekkel. A hatékony nevelőmunka érdekében, ekkor az osztályon belül alakítunk ki két csoportot 

a dokumentum további részében kifejtett eljárásrend szerint. Ha az évfolyamon 4 párhuzamos osztály 

van, a munkaszervezés, és a személyi feltételek miatt, célszerű 2-2 osztályon belül kialakítani a 

nívócsoportokat. Az osztályok párba állításánál döntő szempont, hogy az osztálypárok együttes létszáma 

a lehető legközelebb legyen egymáshoz. 

Negyedik évfolyam 

Egyre több olyan gyermek kerül a negyedik évfolyamra, aki már valamilyen előzetes 

nyelvtudással rendelkezik. Ez az esetek 80%-ában nem több annál, hogy meg tudja mondani a nevét 

angolul, el tud számolni 10-ig, esetleg 20-ig és meg tud nevezni néhány tárgyat és színt angolul. Tehát az 

első két angolóra anyagával van előrébb. A szülő megnyugtatására az első tanítási napon egy 20 perces 

játékos mérőanyaggal felmérjük azoknak a gyerekeknek a tudását, akikről a szülő, vagy saját maguk azt 

állítja, hogy tud angolul. A mérésen eredményesen szereplő gyerekek számára az eredményektől függően 

létrehozunk 2 haladó csoportot. Ha a mérés alapján nincs elegendő tanuló a haladó csoportok 

létrehozásához, akkor a 3. évfolyamos tanulmányi eredmények és az eredményes tanuláshoz szükséges 

személyiségjegyek fejlettsége alapján az osztálytanító javaslatára kerülnek be a további gyerekek. 

Ötödik évfolyam 

Az ötödik évfolyam előtt már mindenki egy éves nyelvtanulási tapasztalattal, és mérhető tudással 

rendelkezik. Ekkor készül el a további négy évet alapvetően meghatározó csoportbontás.  

Külön csoportokat hozunk létre azok számára, akik a heti 4 órás nyelvoktatásban A2 szintre 

szeretnének eljutni, és azok számára, akik A2+ (B1) szintre, és ennek érdekében írásbeli nyilatkozatban 

vállalják, hogy 4 éven keresztül részt vesznek a tehetséggondozó angol szakkörök munkájában. 

A választott kimeneti cél szerinti csoportokon belül történik a nívócsoportok kialakítása. A 

nívócsoportok kialakításának alapja az év végi mérésen megmért angol nyelvtudás (40%) és az angolórán 

nyújtott egész éves teljesítmény (45%) és a sikeres nyelvtanuláshoz szükséges kompetenciák és 

személyiségjegyek fejlettsége (15%). Ez az értékelési rendszer figyelembe veszi a folyamatos változást és 

fejlődést, és tompítja az esetleges egyszeri rossz teljesítmények súlyát. 
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Az angol nyelvtudást a következő tényezők összessége mutatja (max. 85p):  

 Az év végi mérés %-ban kifejezett pontszámra átszámított (%*0,4) eredménye (40p) 

 Az angol év végi osztályzat (3-szoros súlyozás) (15p) 

 A témazáró jegyek átlaga (3-szoros súlyozás) (15p) 

 Az angol órai szóbeli megnyilatkozásokat az angoltanár pontozza. A májusi angol órákon minden 

órán kiválaszt 2-4 tanulót, és a megfigyelés módszerét alkalmazva óra végén a megfigyelt tanulók 

beszédkészségéről a tapasztalatait egy ötös skálán pontszámban fejezi ki (5p) 

 Az angol órán tapasztalt tanulmányi aktivitás (részvétel az órában, házi feladatok elkészítése, 

rendszeres felkészülés (5p) 

 Az angolórán tapasztalt munkatempó és munkához való viszony, feladattudat és feladattartás (5p), 

 

 

A sikeres nyelvtanuláshoz szükséges kompetenciák és személyiségjegyek (max. 15 p): 

A nyelvtanulás haladási ütemét nagymértékben befolyásolják a következő komplex készségek, és 

kompetenciák: anyanyelvi kompetencia, matematikai-logikai kompetencia, hosszú- és rövidtávú 

memória. Ezekről adnak képet: 

 

 a matematika 

 a magyar nyelvtan 

 a magyar irodalom 

 a környezetismeret 

év végi osztályzatai. 

 

A személyiség érzelmi-akarati fejlettsége, szintén nagyon erősen befolyásolja a terhelhetőséget és az 

eredményességet. A sikeres és hatékony nyelvtanulásra a következő személyiségjegyek fejlettségi szintje 

a garancia: 

 önuralom – önfegyelem 

 kötelességtudat – felelősségtudat 

Ezeket a személyiségjegyeket az osztálytanítók pontozzák egy 1-5-ig terjedő skálán. 

 

A 15 pont számítási módja: a négy tantárgy év végi jegyeit és a két személyiségjegyre adott pontokat 

összeadjuk és a megfelelő súlyozás érdekében 2-vel osztjuk. 

 

A fenti tényezők alapján a tanulók 90-95%-os biztonsággal besorolhatók a számukra legjobban 

megfelelő nívócsoportba. A teljesen azonos pontszámot elért tanulóknál, amennyiben a létszámkorlátok 

miatt nem kerülhetnek azonos csoportba, szeptember első napjaiban egy szóbeli meghallgatást kell 

szervezni, melyen a saját angoltanáron (kérdező tanár) kívül, legalább két angoltanár jelen van. Azért 

ebben az időpontban, mert az év végi jegyek csak a tanév lezárása után állnak rendelkezésre, és ekkorra 

válik véglegessé az érkezett és távozott tanulók névsora. A meghallgatás szükségességéről az érintett 

tanulókat és szüleiket az évnyitón, vagy legkésőbb az első tanítási napon tájékoztatni kell. 

 

 

Más iskolából érkező tanulók 

Az évfolyam követelményeinek megfelelő mérést írnak, és szóbeli meghallgatáson vesznek részt, 

legalább 2 angoltanár jelenlétében. Ezek eredménye alapján kerülnek be a megfelelő nívócsoportba. 

 

 

 

 

 



Kandó Téri Általános Iskola     Pedagógiai program – helyi tanterv 

 

 7 

 

 

Csoportváltás 

A gyerekek eltérő ütemben fejlődnek, ezért előfordulhat, hogy bizonyos idő elteltével a gyermek 

teljesítménye nagyon erősen eltér a csoport többi tagjáétól. Ekkor felmerülhet a csoportváltás igénye. 

Ezért minden tanév végén az angoltanárok a témazáró dolgozatok, és az évközi osztályzatok, valamint 

megfigyeléseik és tapasztalataik alapján, május közepén elemzik, hogy megfelelőek-e a 

csoportbeosztások. A változtatási javaslataikat és igényeiket egyeztetik, és ha az új létszámok a törvény 

által előírt létszámba beleillenek, a csoportváltásban érintett tanulók tudását írásban (mérőanyaggal) és 

szóban is megvizsgálják. 

 

 Az alacsonyabb szintű csoportból a magasabb szintűbe átkerülés technikai feltétele, hogy a 

választott csoport létszáma az új tanulóval együtt sem fogja meghaladni a 15 főt, és a régi 

csoport létszáma nem csökken 12 fő alá. A szakmai feltétele, hogy írásbeli, és szóbeli vizsgán 

a tanuló bizonyítja, hogy tudás- és készségszintje megfelel a választott csoporténak, tehát 

legalább 90%-os. A csoportváltással kapcsolatos mérés lehetséges időpontjai okt. 15-31, jan. 

15-31, és márc.15-31. 

 

 Magasabb szintű csoportból alacsonyabb szintű csoportba a szülő kérésére bármikor 

átkerülhet a tanuló, a tanár javaslatára abban az esetben, ha a gyerek tudás és 

készségszintje legalább két egymást követő hónapban nem éri el az 50%-ot. Az új csoport 

létszáma szintén nem haladhatja meg a 15 főt, és a régi csoport létszáma sem csökken 12 fő 

alá. 

 

 

Matematika tantárgyból a 7-8. évfolyamot -képességszintek szerint- az évfolyamon lévő osztályok 

számával megegyező számú csoportokra bontjuk.  

A csoportok kialakításának alapelvei: 

- 6. év végi osztályzat 

- 6. évfolyam kompetenciamérésén nyújtott teljesítménye 

- 5-6. évfolyamban végzett munkája alapján a szaktanár javaslata (az osztályfőnökkel egyeztetett) 

- az egységes házi méréseken és versenyeken elért eredményei. 

A csoportváltást a szaktanár, a szülő kezdeményezheti a tanuló teljesítménye alapján. 
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Részben egész napos nevelés-oktatási rendszer: 

 
Az alsó tagozaton (1-4.évf.) valamennyi osztályunkban részben egész napos nevelés-oktatás 

valósul meg, kéttanítós rendszerben (1-3. iskolaotthon, 4. évfolyam napközi). 

 

Az iskolaotthon, mint munkaforma biztosítja az óvodából az iskolába történő átmenet zökkenőmentes 

megvalósítását. Jól segíti az új környezetbe való beilleszkedést és a helyes tanulási szokások kialakítását. 

A gyermekek nevelését-oktatását minden osztályban két tanító irányítja. A tanulók naponta 8 órától 16 

óráig tartózkodnak az iskolában, részt vesznek a tanítási órákon és a szabadidős tevékenységeken. 

A tanulók részére reggel 7 órától 7:30-ig, délután 16 órától 17 óráig ügyeletet biztosítunk.  Az 

iskolaotthonos munkaforma és a pedagógiai programunk összhangja biztosítja a tananyag elsajátítása és a 

tanulók személyiségének teljes körű fejlesztése mellett a gyermekek együttműködő és tolerancia 

képességének kialakítását, fejlesztését valamint egymás elfogadásának, segítésének természetes napi 

gyakorlatának igény szinten történő kialakítását, az eredményes felzárkóztatás és a színvonalas 

tehetséggondozás lehetőségét egyaránt. A tantárgycsoportos oktatás garancia a folyamatos műhelymunka 

megvalósításához, a szakmai tapasztalatok átadásához, a tartalmi és módszertani egységesség 

kialakításához. Ez a munkaforma jó lehetőséget biztosít a tanítók számára, hogy professzionális szinten 

képesek legyenek saját tantárgyaik tanítására megőrizve és kiteljesítve saját pedagógiai arculatukat is. A 

délelőtti és a délutáni tanítási órák között gazdag és színvonalas szabadidős tevékenységekkel, önálló 

tanulással, gyakorlással töltik idejüket a tanulók. Az iskolaotthon napi időbeosztása jobban megfelel a 

gyermekek életkori sajátosságainak és egyenletesebb terhelést biztosít számukra. Több lehetőség nyílik a 

beszélgetésre, megfigyelésre, nevelési helyzetek elemzésére és kihasználásra. A reggeli beszélgető körben 

a gyermekek élményei, problémái, gondjai, kérdései kerülnek felszínre, meghallgatást, megértést 

tapasztalnak és segítséget kapnak. Fejlődik empatikus, tolerancia- és tűrőképességük. Nyugodtabban, 

feszültség mentesebben kezdik meg a tanulást.  

A tanítási óra és az önálló tanulás órarendi egység biztosítja a napi tananyag elsajátítása mellett az ahhoz 

kapcsolódó házi feladat elkészítését, gyakorlást, felzárkóztatást, tehetséggondozást, a tananyag 

megértésének, esetleges hiányosságainak, bizonytalanságainak azonnali visszajelzését.  

Célunk az iskolaotthonos munkaforma keretein belül: 

 személyiségfejlesztő gyakorlatok és tevékenységek, technikák alkalmazása a tanórákon és a 

szabadidős tevékenységek során, 

 a kommunikációs készség fejlesztése, 

 a differenciált készség- és képességfejlesztés biztosítása, 

 higiéniás, társas, magatartási és helyes munkaszokások kialakítása, 

 helyes magatartási szabályok elsajátíttatása, a közösségi normák kialakítása, betartása, betartatása, 

 egészséges és kulturált életmód kialakítására nevelés, 

  a társas kapcsolatok kialakítására való képesség fejlesztése, 

 önálló tanulásra, önművelésre nevelés 

 konfliktuskezelési technikák tanítása (beszélgető-kör), hatékony működtetése, 

 színvonalas tanítási órán és iskolán kívüli programok szervezése és lebonyolítása a tanulók 

bevonásával, igényeik figyelembevételével, 

 info-kommunikációs képességek fejlesztése, 

 ÖKO iskolai programok beépítése a napirendbe, 

 népszokások, hagyományok megismerése és ápolása, 

 projektek feldolgozása. 
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II. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK  
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos 

tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. 

Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és gyakorlat. 

 

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes 

szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában szülői 

értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

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

több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
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III. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, 
MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK  

ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 

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

folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az 

ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik 

évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 

tanúbizonyságot tesznek. 

 

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot írnak. 

 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében 

egy témakörön belül minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati 

tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

 

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

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

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 

teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

 

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében 

csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 

minősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló 

teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL 
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A fenti értékelést alkalmazzuk az alsó tagozatban az Etika/ Hit- és erkölcstan kötelezően választott 

tantárgy tanulói teljesítményének szöveges minősítéséhez..  

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 

végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 

8. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a 

tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi 

munkája alapján kell meghatározni. 

 

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges 

(2), elégtelen (1). 

 

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy 

témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása 

hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell 

értékelni. 

 

11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti Tájékoztató 

füzeten és/vagy e-naplón keresztül. Az Tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

 

Magatartás, szorgalom értékelésének elvei 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó 

(4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
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Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja, 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik, kulturáltan beszél 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik, 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, 

- a közösség fejlődésére jó hatással van. 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja, 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon jól viselkedik, 

- feladatait teljesíti, 

- a rábízott feladatokat teljesíti, 

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, 

- nincs írásbeli intője, 

-  

Változó (3) az a tanuló, aki: 

- az iskolai házirend előírásait többször megszegi, 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

- feladatait nem minden esetben teljesíti, 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

- igazolatlanul mulasztott, 

- írásbeli intője van, 

- társait hátráltatja a tanulási idő alatt. 

 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

- feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

- társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlanul, durván viselkedik, 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

- osztályfőnöki megrovása vagy igazgatói fokozatú büntetése van. 

 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból elvégzi, 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi, 

- munkavégzése pontos, megbízható, 
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- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken részt vesz, 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

- a tanórákon többnyire aktív, 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt ritkán 

vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 

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

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre dolgozik. 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki. 

- nem a képességeinek megfelelően tanul, 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

- feladatait nem végzi el, 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok 

közül legalább háromnak az együttes megléte szükséges. 

 

A tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon havonta és a félév, valamint a tanítási év végén 

az osztályfőnök osztályzattal minősíti, és ezt a Tájékoztató füzetbe, e-naplóban, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartásának és szorgalmának érdemjegyét az osztályfőnök 

minden hónap végén az osztályban tanító nevelők véleményének figyelembe vételével állapítja meg. 

A félévi osztályzatot a tájékoztatóba és e-naplóban, az év végi osztályzatot a e-naplóba, törzslapba és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Jutalmazás, elmarasztalás  

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 

- példamutató magatartást tanúsít, 

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesítheti. 
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Az iskolai jutalmazás formái. 

 

a. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- tanítói, szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

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

tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, 

- nevelőtestületi dicséretben részesíthetők 

 

c. Tanév végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és 

tárgyjutalmat kaphatnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek 

át. 

Azt a tanulót, aki 

 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- vagy a házirend előírásait megszegi, 

- vagy igazolatlanul mulaszt, 

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, elmarasztalásban lehet részesíteni. 

Az iskolai elmarasztalások formái: 

- tanítói, szaktanári figyelmeztetés 

- napközis nevelői figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- intézményvezetői figyelmeztetés, 

- intézményvezetői intés 

- tantestületi figyelmeztetés, 

- tantestületi intés, 

- tantestületi megrovás. 

 

Az iskolai elmarasztalások kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a 

vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

 

 Az elmarasztalást írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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IV. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 
1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján 

- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való 

részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás és szülői kérelem 

alapján kiadott intézményvezetői engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

Iskolánkban alsó- és felső tagozaton a heti három órás testnevelést tartjuk az egyik legfontosabb 

feladatnak. A 3. és 5. évfolyamon heti két órában 15-18 alkalommal teljesítjük a kötelező 

úszásoktatást. 

 

Egyéb helyi kezdeményezéseink: 

 

Alsó tagozaton: 

 iskolai szünetekben naponta szervezett játék (1x ) – (Mozdulj! címmel) napi kétszer udvari szünet 

 délutáni sportjátékok, csapatversenyek (napközi ideje alatt) 

 népi játékok a hagyományőrző szakkör foglalkozásaink  

Felső tagozaton: 

 iskolai szünetekben szervezett mozgásos foglalkozások (Mozdulj!) naponta 1x 

 délutáni csapatversenyek, osztálybajnokságok (sportáganként) 

 iskolai sportköri foglalkozások, Dráma és tánc órákon 

 

Az iskola valamennyi növendékének lehetőség: 

 kirándulások a hétvégén a családokkal együtt (gyalogtúrák) 

 

3. Az egészségfejlesztés folyamatának lépcsői 

 

 a ráhangolás, megrendezés,  

 felvilágosítás,  

 irányítás,  

 modellteremtés,  

 környezetalakítás,  

 értékelés,  

 beépülés szakasza az egészségnevelés órán kívül 
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6-10 éves korig: 

 

Az önellátással kapcsolatos aktuális feladatok osztályfőnöki, testnevelési, környezetismereti 

órán: 

- pl. évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés,  

- rendszeres és alapos tisztálkodás, testnevelés óra utáni mosdás,  

- egészséges és kulturált étkezés (az étkező szünetek rendje) 

A testi felépítés megerősítése testnevelés órán, edzésen, sportversenyen, szakkörön: 

- pl. a kielégítő alvás és a fizikai aktivitás szerepe, 

- az egészséges, szép test fontosságának felismerése,  

- az erő, gyorsaság, kitartás fejlesztése, 

- a testi készenlét elemeinek megtanítása (bemelegítés) 

Családi életre nevelés osztályfőnöki, irodalom, idegen nyelv, ének, környezetismeret órán: 

- pl. másokról való gondoskodás, egymás kiszolgálása szerepjátékok formájában, 

- empatikus készségek fejlesztése (idősek, kisgyerekek, betegek ápolása) 

 

11-14 éves korig: 

 

A kulturált külső megjelenés összetevőinek tisztázása osztályfőnöki és etika órákon, szakkörön 

stb.:  

- pl. az egészséges testápolás fontossága és a felesleges kozmetikumok használata, 

- az egészséges táplálkozás szerepe a pubertás korban (biológia tantárgy, valamint 

Egészségnap - projektnap keretében), 

- a fogyókúra veszélyeinek tudatosítása (biológia és kémia órán) 

A testi átalakulásra való felkészülés (osztályfőnöki, természetismeret, biológia és kémia órán):  

- pl. ritmus és mozgáskultúra fejlesztése (tánc, torna, akrobatikus elemek), 

- fizikai állóképesség, erőnlét továbbfejlesztése (fizikai megterheléssel járó 

sporttevékenység), 

- a szexuális érés okozta változások tudatosítása (osztályfőnöki, biológia órán, 

felvilágosításon), 

Segítségnyújtási képességek fejlesztése (osztályfőnöki, biológia órán, vöröskeresztes 

tanfolyamon): 

- pl. a rosszullét vagy baleset miatti elsősegélynyújtáshoz szükséges ismeretek 

megtanulása, 

- az egyszerűbb betegségek felismerése és a laikus gyógyítás alapjai, 

- önismereti feladatok, polgárvédelmi és önmentési képességek fejlesztése 

 

4.  Tanórán kívüli (óraközi szünetekben vagy tanítás után folyó) egészségnevelő módszerek 

alkalmazása: 

- játéklehetőségek,  

- fejlesztő eszközök biztosítása,  

- az érzékszervek működésének finomítása,  

- lazítási technikák gyakoroltatása,  

- a helyes légzéstechnika megtanítása,  

- kondicionáló eszközökkel és tevékenységekkel való megismerkedés,  

- mozgáskoordinációs képességek javítása,  

- életvezetési modellek gyűjtése és utánzása, stb.  
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5. Az egészséges életmódra irányuló kiegészítő tanulói tevékenységek:  

 

 felkészülés és előadás az egészséges életmódra nevelés egyes témaköreiben,  

 az egészségfejlesztéshez-drogmegelőzéshez kapcsolódó témák és szaktárgyak 

összekapcsolása,  

 a kortárssegítés módszereinek elsajátítása és gyakorlása,  

 plakátok és versenyfeladatok készítése iskolai rendezvényekhez-vetélkedőkhöz,  

 diákműsorok készítése és újságcikkek írása  
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V. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 
 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés 

órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. ( A felmérés a „Hungarofit” teszt 

alapján került összeállításra.) 

 

A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, 

az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására 

hozzák. 

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok 

1. feladat:  Helyből távolugrás 

  ( Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

 Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 
Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

Pontszám 

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

évfolyam 

1. 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 

2. 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 

3. 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 

4. 1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 

5. 1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 

6. 1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 

7. 1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82 1.90 

8. 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 

9. 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 

10. 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 

11. 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 

12. 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 

13. 1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 

14. 1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 

15. 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 

16. 1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 

17. 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 

18. 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24 

19. 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28 

20. 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 

21. 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

Pontszám 

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

évfolyam 

1. 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 

2. 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50 

3. 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53 

4. 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56 

5. 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59 

6. 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62 

7. 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65 

8. 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68 

9. 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71 
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10. 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74 

11. 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77 

12. 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80 

13. 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84 

14. 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87 

15. 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90 

16. 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94 

17. 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98 

18. 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02 

19. 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05 

20. 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08 

21. 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02 2.07 2.11 

 

2. feladat:  Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan 

( A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 
 

Maximális időtartam: négy perc 

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 
 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése estén)    

 
Pontszám 

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

évfolyam 

1. 20 22 24 26 28 30 32 34 

2. 24 26 28 30 32 34 36 38 

3. 28 30 32 34 36 38 40 42 

4. 32 34 36 38 40 42 44 46 

5. 36 38 40 42 44 46 48 50 

6. 40 42 44 46 48 50 52 54 

7. 44 46 48 50 52 54 56 58 

8. 48 50 52 54 56 58 60 62 

9. 52 54 56 58 60 62 64 66 

10. 56 58 60 62 64 66 68 70 

11. 60 62 64 66 68 70 72 74 

12. 64 66 68 70 72 74 76 78 

13. 68 70 72 74 76 78 80 82 

14. 72 74 76 78 80 82 84 86 

 
Lányok (4 motorikus próba értékelése estén)  

Pontszám 

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

évfolyam 

1. 16 19 22 25 28 29 30 32 

2. 20 23 24 29 32 33 34 36 

3. 24 27 28 33 36 37 38 40 

4. 28 31 32 37 40 41 42 44 

5. 32 35 36 41 44 45 46 48 

6. 36 39 40 45 48 49 50 52 

7. 40 43 44 49 52 53 54 56 

8. 44 47 48 53 56 57 58 60 

9. 48 51 51 57 60 61 62 64 

10. 52 55 56 61 64 65 66 68 

11. 56 59 60 65 68 69 70 72 

12. 60 63 64 69 72 73 74 76 

13. 64 67 68 73 76 77 78 80 

14. 68 71 74 77 80 82 83 84 
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3. feladat:  Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan 

(A hasizmok erő-állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: négy perc 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése estén) 

Pontszám 

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

évfolyam 

1. 25 28 31 34 36 38 40 42 

2. 30 33 36 39 41 43 45 47 

3. 35 38 41 44 46 48 50 52 

4. 40 43 46 49 51 53 55 57 

5. 45 48 51 54 56 58 60 62 

6. 50 53 56 59 61 63 65 67 

7. 55 58 61 64 66 68 70 72 

8. 60 63 66 69 71 73 75 78 

9. 65 68 71 74 76 78 80 82 

10. 70 73 76 79 81 83 85 87 

11. 75 78 81 84 86 88 90 92 

12. 80 83 86 89 91 93 95 97 

13. 85 88 91 94 96 98 100 102 

14. 90 93 96 98 100 102 104 106 

 

 
Lányok (4 motorikus próba értékelése estén) 

Pontszám 

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

évfolyam 

1. 20 23 26 29 32 34 36 38 

2. 25 28 31 34 36 38 40 42 

3. 30 33 36 39 41 43 45 47 

4. 35 38 41 44 46 48 50 52 

5. 40 43 46 49 51 53 55 57 

6. 45 48 51 54 56 58 60 62 

7. 50 53 56 59 61 63 65 67 

8. 55 58 61 64 66 68 70 72 

9. 60 63 66 69 71 73 75 77 

10. 65 68 71 74 76 78 80 82 

11. 70 73 76 79 81 83 85 87 

12. 75 78 81 84 86 88 90 92 

13. 80 83 86 89 91 93 95 97 

14. 85 88 91 94 96 98 100 102 
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4. feladat: Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan 

(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: lányok 2 perc, fiúk 4 perc 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése estén) 

Pontszám 

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

évfolyam 

1. 5 7 9 11 13 15 17 19 

2. 7 9 11 13 15 17 19 21 

3. 9 11 13 15 17 19 21 23 

4. 11 13 15 17 19 21 23 25 

5. 13 15 17 19 21 23 25 27 

6. 15 17 19 21 23 25 27 29 

7. 17 19 21 23 25 27 29 31 

8. 19 21 23 25 27 29 31 33 

9. 21 23 25 27 29 31 33 35 

10. 23 25 27 29 31 33 35 37 

11. 25 27 29 31 33 35 37 39 

12. 26 28 30 32 34 36 38 40 

13. 27 29 31 33 35 37 39 41 

14. 28 30 32 34 36 38 40 42 

 
Lányok (4 motorikus próba értékelése estén) 

Pontszám 

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

évfolyam 

1. 1 1 2 2 3 4 5 6 

2. 1 2 2 3 4 5 6 7 

3. 2 2 3 4 5 6 7 8 

4. 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. 6 7 8 9 10 11 12 13 

9. 7 8 9 10 11 12 13 14 

10. 8 9 10 11 12 13 14 15 

11. 9 10 11 12 13 14 15 16 

12. 10 11 12 13 14 15 16 17 

13. 11 12 13 14 15 16 17 18 

14. 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján 
 

Elért összes 
pontszám 

Minősítés 

0 - 11 igen gyenge 

12 - 22 gyenge 

23 - 33 elfogadható 

34 - 43 közepes 

44 - 52 jó 

53 - 63 kiváló 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS  

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 
 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

2019.augusztus 31. 

 

II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden 

tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

 

III. A pedagógiai program módosítása 
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az intézményvezető, intézményvezető-helyettes; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselő útján javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni az szülői 

közösség véleményét. 

4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, 

működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a 

fenntartó, működtető egyetértését. 

5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell 

bevezetni. 

 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

2. A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

www.kandosuli.hu  

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, 

intézményvezető helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – 

ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg:  

az iskola honlapján; az iskola fenntartójánál; az iskola irattárában; az iskola könyvtárában; az 

iskola nevelői szobájában; az intézményvezetőnél; az intézményvezető helyetteseinél; a nevelők 

szakmai munkaközösségeinek vezetőinél 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS 
JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 
 

 

 

A Kandó Téri Általános Iskola pedagógiai programját a nevelőtestület a 2017. év augusztus hó 31. napján 

tartott ülésén elfogadta. 

 

 

A Kandó Téri Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon jóváhagytam. 

 

Kelt: Budapest, 2017.  

  

      ................................................. 

       Magyar Márta 

                intézményvezető 

 

 

A Kandó Téri Általános Iskola pedagógiai programjával az iskola fenntartója/működtetője egyetért. 

 

Budapest, 2017………………………….    

         

      ……………………………………………… 

        Bak Ferenc    

      Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója 

 


