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1. BEVEZETŐ 

1.1. A katolikus intézmények küldetésnyilatkozata 

A katolikus intézmény küldetése a társadalomban 

Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése. Bár az Egyház 2000 

éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie. Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az 

evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában 

kifejezetten megvan az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus 

óvodai, iskolai nevelésnek is.  

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy a teljes ember kifejlesztésén munkálkodjék, 

hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. 

Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje 

az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját 

küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi.1 

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi tanítás fényében felismerve az ember 

alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. A családokkal 

való kapcsolattartás folyamán remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen 

ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják katolikus szellemiségét. Más 

felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat. 

A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé 

Az Egyházban a katolikus közoktatás szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek 

különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat, kollégiumokat), amelyek kiemelkedő segítséget 

nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”2  

A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az 

oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.3 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Céljait csak akkor érheti 

el, ha az óvodapedagógusokat, sőt a technikai dolgozókat is áthatja a katolikus küldetéstudat. 

Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon belül katolikus 

lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus pedagógia is! 

                                                           
1 Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14. oldal 
2 Egyházi Törvénykönyv (CIC. 796.1. kánon) 
3 Egyházi Törvénykönyv (CIC 803.2. kánon) 



 

7 

 

A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé 

A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre 

hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja 

,,saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és 

megvalósulásában segíteni. 

Az intézmény létrehozásának rövid bemutatása 

Iskolánk történelmi elődje a Szent Orsolya rendi nővérek polgári leányiskolája, leánylíceuma, tanítóképzője 

és általános leányiskolája, mely 1726-tól kezdve működött. Az 1948. évi államosítástól 1993. június 30-ig 

állami iskolaként működött. 1993. július 1-jén jogutódlás nélkül került a Győri Egyházmegyei Hatóság 

fenntartása alá egyházi általános iskolaként. 1996. szeptember 1-jétől négy osztályos és hat osztályos 

gimnáziummal, 2001. július 1-jétől óvodával, szoftver-üzemeltető felnőttképzéssel, 2002. szeptember 1-jétől 

pedig középiskolai (fiú) kollégiummal bővült. 

Az iskola névadója Prohászka Ottokár (1858-1927) néhai székesfehérvári püspök, aki a 20. század első 

negyedének kimagasló katolikus gondolkodója volt, mint a magyar értelmiség tanítója és a szociális 

problémák iránt érzékeny főpásztor írta be magát a magyar nép és a magyar katolikus egyház történetébe. 

1.2. Intézményünk küldetésnyilatkozata 

Intézményünk a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda az óvodától a gimnáziumi 

érettségi idejéig a keresztény szellemű nevelés és oktatás lehetőségét nyújtja tanulóinak. Elsődleges 

feladatunknak tekintjük, hogy tanulóinkból általánosan művelt, középfokú és felsőfokú továbbtanulásra 

alkalmas, szakmáját, hivatását szerető és azt magas szinten művelő nemzedéket neveljünk. Kiemelt célunk a 

kultúra egyetemes emberi és nemzeti értékeinek közvetítése, amely élni segít, és élni tanít, ezáltal szolgálva 

növendékeink szabad és teljes személyiségfejlődését.  

Fő feladatunk a leendő értelmiségtől elvárt legfontosabb emberi tulajdonságok: a munkafegyelem, a 

megbízhatóság, a felelősségtudat, az önállóság, a kreativitás, a nyitottság, a változásokra való fogékonyság, 

a folyamatos önképzés, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása tanulóinkban. Rendelkezzenek 

fejlett azonosságtudattal, amelyben a szülőföldhöz, az anyanyelvhez, a nemzeti kultúrához és Európához való 

kötődésük jelenik meg; legyenek érzékenyek a globális problémákra, tartsák tiszteletben az egyetemes 

emberi értékeket. 

Fontosnak tartjuk diákjaink önismereti, önnevelési, szociális képességének kibontakoztatását, a közösségi 

nevelés meghatározó katalizátoraként a demokratikus érdekérvényesítő technikák gyakorlati elsajátítását, a 

középiskolai tanulmányok elvégzéséhez szükséges módszertani, tanulástechnikai ismeretek, a differenciált, 

sokoldalú ismeretszerzési, kommunikációs készségek fejlesztését. 

Értékeinket, alapelveinket a tanár-diák-szülő partnerkapcsolatra építve, elvárásaikat, igényeiket 

folyamatosan figyelemmel kísérve kívánjuk megvalósítani; igényeljük, hogy partnereink közvetlen 
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véleménynyilvánításukkal segítsék a nevelő-oktató munkát, ezen véleményeket felhasználjuk az intézményi 

célképzésben s azok megvalósításában. 

Iskolánk nevelőtestülete szakmai felkészültség, pedagógiai elkötelezettség tekintetében céljának tekinti a 

legmodernebb ismeretek átadását, a folyamatos önképzést, a korhoz igazodó nevelési feladatok teljesítését. 

Valljuk, hogy az intézményünkbe járó tanulók fizikai és lelki egyensúlyának összhangja szolgálja csak a 

harmonikus személyiség kialakulását, s hisszük, hogy fejlett önismerettel, kommunikációs készséggel, 

kudarctűrő, problémamegoldó képességekkel rendelkező, toleráns, megfelelő érdekérvényesítő és 

együttműködési képességekkel rendelkező, kulturált viselkedésű tanulókat bocsátunk ki iskolánkból. 

A nevelésünket, annak teljes időtartama alatt áthatja az evangélium szellemisége. Az emberi értékeken felül 

közvetíteni akarjuk katolikus keresztény hitünk gazdagító üzenetét. Életünket, és diákjaink életét Isten 

kegyelmében bízva alakítjuk. 

1.3. A pedagógiai program törvényi háttere 

● 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

● 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

● 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervekről 

● 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Ktv.) 

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

intézmények névhasználatáról 

● 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

● 32/2012. évi EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

● 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

● 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

● Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 

1.4. Az intézmény működésének törvényi alapja az Alapító Okirat 

Az intézmény neve: Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 

 Az intézmény fenntartója: Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó Szervezet 

Az alapító neve, címe: Győri Egyházmegyei Hatóság, 9021 Győr, Káptalandomb 5/b.  

Az iskola alapító okiratának száma, kelte: KESZ-114/2020.; 2020. május 22. 

A működési engedélyt kiadó szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Megyei Főjegyző 

A működési engedély kelte: 2020. augusztus 31. 
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Az iskola működési területe: Győr város igazgatási területe, vonzáskörzete és azok a helységek, ahonnét a 

tanulók felvételt nyernek 

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személy, jogállását, feladat- és hatáskörét az 

intézmény vezetője által készített szervezési és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program rögzíti. 

Mindkettőt a fenntartó hagyja jóvá. 

Önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású közoktatási intézmény. 

Az engedélyezett évfolyamok száma, tanulólétszám: 

● óvoda (négy csoport) 105 fő 

● nyolc évfolyamos általános iskola: 410 fő 

● gimnázium (4 és 6 évfolyamos képzés) 350 fő 



 

10 

 

2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

2.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, 

eljárásai 

Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

A katolikus nevelés alapja és középpontja maga Krisztus. Az Egyház azért hozza létre iskoláit, intézményeit, 

mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására (CIC. 794-795. kánon). 

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis Momentum kezdetű 

leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: „Az egyháznak is feladata a nevelés sajátos okból: 

először is azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert 

kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és 

állandó szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.”4 

A katolikus óvoda, iskola része az egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés területén. Az 

Egyház katolikus oktatási intézményei által, melyek fölkínálják korunk embereinek a maguk nevelési 

elgondolásait, sajátos módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegítik a valóságos fejlődést, 

amely az ember teljes kibontakozásához vezet. 

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, 

érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő 

világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, 

és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az 

oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 803. kánon)  

Alapelveink az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az 

empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a 

gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. Keresztényi 

értékrendünk mellett az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat, sokoldalúan közvetítjük, a teljes 

nevelési-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti 

meggyőződését, elvárjuk, hogy a gyermek, tanuló az iskola és az egyházi jogi személy által szervezett hit- és 

erkölcstan oktatásban vegyen részt. 

 

Különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „A katolikus iskola sajátos 

jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”5 Nagy a 

                                                           
4 II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum Educationis Momentum”(G.E.3.)  
5 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált magasabb rendű 

követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a fegyelem, az 

önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt 

vonatkozik. 

Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel. 

Alapértékeink: az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; a 

keresztény értékrend; egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; intellektuális igényesség, 

kulturált stílus minden tevékenységében; a keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása; az egészséges 

fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása; az egyéni és életkori sajátosságok 

figyelembe vétele, a fenntartható fejlődésre és egészséges életmódra nevelés; a nemzeti, etnikai kisebbségi 

azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő 

képességére; a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív együttműködés. 

Céljaink: cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszük a 

harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi és testi képességeket. Ezáltal 

járuljunk hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék  

● a haza felelős polgárává váljék; 

● kifejlődjön benne a hazafiság érzelemvilága; 

● reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

● megtalálja helyét a családban, a társadalomban és a munka világában; 

● törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatokra; 

● legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsáról; 

● képessé váljék az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

● megismerje és megértse a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat; 

● tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

Ezért pedagógusaink 

● törekedjenek a keresztény erkölcsi normák betartására, betartatására; 

● a gyermekeket, diákokat segítsék abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, 

gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, 

tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak; 

● törekedjenek a gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére, ezen belül: a hitéletbeli 

fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés szem előtt tartására; 

● alakítsák a gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét, fejlesszék kognitív és 

kommunikációs képességeit, alakítsák ki az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét; 
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● közvetítsenek adekvát ismereteket a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszenek; 

● alakítsanak ki megalapozott, érvényes és személyes értékrendet tanulóikban, 

● fejlesszék a tanulók kudarc- és sikertűrés készségeit; 

● munkálják ki az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit; 

● magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlesszék a tanulók 

önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást; 

● ösztönözzék tanítványaikat a liturgiába való aktív bekapcsolódásra;  

● a nagy művészek, tudósok, közéleti személyek hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, 

a szellem fejlődésére gyakorolt hatását példaként állítsák; 

● magyarságunk gyökereit megismertessék (nyelv, történelem, magyarságtudat), 

● hagyományainkat, ünnepeinket megismertessék, átörökítsék, élővé tegyék, a kulturált szórakozás 

igényét alakítsák ki tanítványaikban; 

● a tanulók szociális érzékenységét és segítőkészségét növeljék; 

● a nemzeti műveltség átadása és az egyetemes kultúra közvetítése, 

● szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése, 

● a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes 

fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése,  

● a közjóra való törekvés megalapozása,  

● a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítése. 

Feladataink 

A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 

formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem teszi 

meg, ami rajta áll.” 6 

Ezért intézményünk feladata 

● Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet 

erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat stb.) programokban, az órai munkában és a tanórán 

kívüli tevékenységekben (napközi, tanulószoba, szakkörök, iskolaújság stb.). 

● Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a morális 

kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak 

elsajátítása során. 

                                                           
6 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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● Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

● Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzeteket. 

● Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. 

● Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és érzelmi-

szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

● Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó 

közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

● Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio-kulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

Eszközök: minden olyan tényező, amely valamely módon hat, formál, alakít a célszerűen megválasztott 

módszer alkalmazásában. Ilyen értelemben eszköz lehet a közösség, a szervezet, intézmény, rendezvény, 

tevékenység, sőt a tárgyi elemek, infrastruktúra, tanulási környezet is. 

A céloknak leginkább megfelelő eszköz a differenciált tanítási-tanulási folyamat, tevékenység biztosítása. A 

differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

● olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

● a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe 

állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, probléma-megoldásaikat, 

alkotóképességüket; 

● a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére; 

● az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-oktatásában) 

alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

● váljék a tanítás egyik fő elvévé és teendőjévé a tanulókhoz legjobban alkalmazkodó differenciálás a 

feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben; 

● a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a 

feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat; 

● sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, sajátos 

nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók 

nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 
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● a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak 

az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is támogassák a 

tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;  

● különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét 

szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti együttműködésben, mind az 

iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

Eljárások: a nevelési módszer konkrét alkalmazását értjük alatta az intézményi körülmények között, azaz a 

nevelési céljaink elérése érdekében alkalmazott tevékenységek összessége. Célja, hogy a gyermekeket pozitív 

tevékenységre késztessük, a negatív hatásokat pedig kiküszöböljük. A kulcskompetenciák fejlesztése 

érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák és módszerek. 

Módszertani elemek 

● hatékony tanuló-megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás, 

● az inkluzív nevelés, 

● attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak, 

● tanórai differenciálás, 

● kooperatív tanulás, 

● a drámapedagógia eszközei, 

● tevékenységközpontú pedagógiák eszközei, 

● projektmunka (egyéni és csoportos), 

● prezentációs technikák, 

● tanulói értékelési formák gazdagítása, 

● módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére. 

A tanulásszervezés módszerei 

Alapmódszerek 

● tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés, 

● munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat, 

● individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

Motiváló módszerek: 

● páros munka, 

● csoportmunka, 

● játék, 

● szerepjáték (drámapedagógia), 

● vita, 

● kutató-felfedező módszer, 
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● kooperatív módszerek, 

● projektmódszer. 

A tanulásszervezés alapelvei 

● differenciálás, 

● szociális készségek fejlesztése, szociális kompetencia, 

● divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek 

(metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret, 

● motiváló módszerek alkalmazása, pl. kooperatív tanulásszervezés, projektmódszer, 

drámapedagógia. 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, 

mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és 

a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága." (Mt 5,14) 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak meg 

a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a ma körülöttünk élő szent 

életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc boldogság, a szeretethimnusz, a sarkalatos 

erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

 

Iskolánkban törekszünk arra, hogy a tanulóink nevelése, személyiségfejlesztése során az alábbi területek 

kiemelt figyelmet kapjanak: 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

 Az iskola elősegíti emberi együttélés szabályainak megismertetését. Feladata a társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció 

kialakítása a közösségi nevelés szerves részét képezi. Szükséges kialakítani az előítéletek felismerésének 

képességét.  

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése   

Az iskola az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására törekszik. A cél annak elérése, hogy a tanulók 

tolerálják a másságot, tartsák tiszteletben mások érzéseit, legyen megfelelő önuralmuk. Fejleszteni szükséges 

a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, segítőkész magatartást.  

A tanulók akarati nevelése 
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A nevelési folyamatban fontos feladat az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése, a kitartás, szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség kialakítása. Tudatosuljon 

a tanulókban, hogy eredményt csak kitartó munkával lehet elérni. Reális énképen alapuló önértékelésre, 

önkontrollra van szükség. Nevelésünk célja a tanulókban az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése. Olyan 

légkört kell teremtenünk, mely munkafegyelmet követel, de biztosítja a derűt, a jókedvet. A megvalósítás 

módja: a szabad véleménynyilvánítás, az emberi személyiség tisztelete, a szorongástól mentes 

megnyilatkozás. 

A tanulók nemzeti öntudatra nevelése 

Nevelésünk fontos területe a haza, a lakóhely múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti kultúra és 

a hagyományok megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése alapvető fontosságú. Ettől 

elválaszthatatlan a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok hagyományainak 

megbecsülése. A nemzeti nevelés szerves része a hazaszeretet érzésének kialakítása. 

A tanulók aktív állampolgári létre, demokráciára nevelése 

Az aktív állampolgárrá nevelés alapja az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. A 

nevelés folyamatában fontos az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és a problémák iránt. Ki kell 

alakítani a tanulók igényét a közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való részvételre. 

A tanulók munkára nevelése, gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Fontos az emberek által a munka világában végzett tevékenység tudatosítása. A tanulók önellátásra és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek folyamatos gyakoroltatása szükséges. Az iskolai 

nevelés alapvető feladata, hogy a tanulók gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességeit fejlessze 

annak érdekében, hogy a tanulók tudatos fogyasztóvá váljanak. Tudják mérlegelni döntéseik 

következményeit. 

A tanulók testi, lelki egészségre nevelése 

Az ifjúság testi és lelki egészségének kialakítása folyamatában fontos a tanulók testi képességeinek 

fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása az iskola célja. Az 

egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságát kell tudatosítani, az egészséges életmód iránti igényt 

szükséges kialakítani. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy önálló, életükben életmódjukra vonatkozóan 

helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki.  

Az erkölcsi nevelés  

A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 

Felkészíti az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra a tanulókat, segít választ találni a tanulók erkölcsi és 

életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 
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lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai 

közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan, a tanulók életében nélkülözhetetlen készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a 

tisztelet. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át 

intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában is.  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A tanulók megismerik nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Elsajátítják 

azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Kialakítjuk a közösséghez 

való tartozás, a hazaszeretet érzését és azt a felismerést, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat 

megőrizve, megismerik történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódnak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot 

és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a 

törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére 

építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és 

fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, 

szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 

érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és 

készségeket énképébe be tudja építeni, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy 

érezze, alakítani tudja fejlődését, sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, 

egészséges és kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok kialakításához.  

A családi életre nevelés  
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A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki 

egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért társadalmi elvárásként fogalmazódik meg a nevelési-

oktatási intézményeknek a gyermekek nevelésében, az erkölcsi normák közvetítésében, a harmonikus családi 

minták közvetítésében való fokozott részvétele. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben 

jelentkező átrendeződések a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a 

családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A családi életre való felkészítés segítséget nyújt a 

gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a családi életükben felmerülő 

konfliktusok kezelésében. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.  

A testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A 

pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, 

társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az 

egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a 

családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A NAT ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott, hátránnyal élő 

fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ez akkor lehet eredményes, ha az 

intézmények pedagógiai programja, a helyi tanterv külön figyelmet szentel minden tanuló képességbeli és 

társadalmi különbözőségének. A nevelési-oktatási intézmény alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, 

sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül 

fejlessze ki a tanulókban a szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a 

tudatos, felelős állampolgári léthez.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben 

és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos 

állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a 
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gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.  

Pályaorientáció  

Az iskolánkban – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kapnak a munka 

világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítunk, amelyek révén a tanulók 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak 

hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések 

megtételére.  

Ehhez fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódokat és azok kezelését.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, 

a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.  

Médiatudatosságra nevelés  

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosságnak felelős 

résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai és tevékeny 

beállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés 

során a tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 

közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai 

jelentőségével.  

A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az 

iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; 

hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és 

tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek 

együtt; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. 
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Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a változatok sokoldalú 

áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, 

a tanuló testi és szellemi fejlődésének biztosítása 

Kompetenciafejlesztés és motívumok kialakítása  

A nevelés, a pedagógia alapfunkciója a személyiségfejlődés segítése. Ezért az egységes középiskola nagy 

szerepet szán a tanult motívumok kialakításának, mert a motívumok segítik az embert döntései 

meghozatalában.  

Kompetenciák fejlesztése: Az iskolai műveltség tartalmának átalakulása tette szükségessé a kompetenciák 

fogalmának bevezetését. Azokat a képességeket, készségeket kell az iskolának kialakítania, fejlesztenie, 

amelyek a tudásalapú társadalomban való boldoguláshoz szükségesek. Felértékelődik az egyén tanulási 

képességének kialakítása, fejlesztése, mert ez szükséges a változó világhoz való alkalmazkodás során.  

Tanulási motívumok fejlesztése: Melyek azok a tanulási motívumok, amelyek képesek kiváltani a tanulókból 

szándékolatlan, illetve szándékos tanulást?  

A megismerési vágy felkeltése, a megismerési vágy alapját jelentő öröklött természetes kíváncsiság táplálása 

a feladatunk. Ez készteti a gyermeket a mesehallgatásra; arra, hogy mindent szétszedjen, hogy az összerakós 

játék darabjait összerakja. Ez az öröklött motivációs alapja például az analízisnek, a szintézisnek, a 

rendszerezésnek. Ez csak úgy működhet, ha az iskola változatos, gazdag fejlesztő programot kínál, hogy 

minden gyerek megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, felhasználva ehhez az egyes tantárgyakban rejlő 

lehetőségeket is. Az érdeklődés (mint tanult motívum) pozitív élményekkel történő felkeltése, a kielégítését 

szolgáló, örömet adó aktivitás lehetőségének biztosítása a feladat.  

A felfedezési vágy felkeltésére alkalmas a felfedeztető tanulás, a problémamegoldó tevékenység intenzív, 

élményt nyújtó folyamata. Ez a folyamat a kisebb gyerekeknél alkalmas arra, hogy választ kapjanak az örökös 

„miértekre; a serdülőkorban pedig az önálló újraértelmezésre.  

A játékszeretet fejlesztését egyrészt az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása/megtanítása biztosítja, 

másrészt a játék, a játékosság, a szimuláció gazdag eszköztára támogatja az egyes témák feldolgozását (pl. 

irodalmi művek dramatizálása, különböző szerepjátékok stb.)  

Az alkotás a játékkal szemben nem szimulatív, hanem tényleges tevékenység. Célszerű úgy alakítani a tanítás-

tanulás, a nevelés folyamatát, hogy rendszeressé váljanak az alkotó jellegű feladatok.  

A nevelés, az oktatás, az iskola alapfunkciójából eredően teljesítményorientált tevékenység. Ezért a 

tanulókban ki kell alakítani a szélsőségmentes, optimális teljesítményvágyat. Ezt előmozdítja, ha az iskola 

következetesen, reálisan értékeli a tanulói teljesítményt, és ha a tanulók önértékelésében is segíti elkerülni 

a „beskatulyázás” veszélyét.  

A tanulás értelmének megmutatása komoly feladat. Tapasztalnia kell a tanulónak, hogy a tanulásnak, a tudás 

megszerzésének, a készségek, képességek kialakításának, fejlesztésének gyakorlati értéke van; a 

továbbtanulási szándék, az önfejlesztés igényének kialakítása is tanulási motívumként működhet. Ehhez 
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szükséges, hogy — legalábbis hosszabb távon, az iskoláztatásának ideje alatt — a tanuló meg is tapasztalhassa 

a tudás, a kialakult készségek, képességek gyakorlati hasznát, érzékelje saját változását, fejlődését.  

Értelmi képességek fejlesztése  

A megismerés teljes folyamata az információk célirányos megszerzésével indul; de több, a megismerést 

lehetővé tevő különböző képesség vehető számba. Ilyen a megfigyelés; az átkódolás; az értelmezés; az 

indoklás, a bizonyítás; az értékelés. A megfigyelésnek az alsó tagozatban komoly hagyományai vannak, 

később megkezdődhet a megfigyelésekről jegyzőkönyvek írása, az ellenőrző és a kísérleti megfigyelések 

bevezetése stb. A kódolás egyik formája az (írásbeli) instrukciók cselekvéssé fordítása, dekódolása, szöveges 

feladatok matematikai nyelvre történő fordítása is. A kódolás képessége nélkül a megismerési folyamat 

elakad. Az értelmezési képesség fejlesztésére például a természettudományos tárgyak nagyon sok 

lehetőséget kínálnak (egyszerű természeti rendszerek viselkedésének, működésének vizsgálata stb.). A 

megismerés során a kísérletezés, az elemzés, az érvelés képessé-gének elsajátíttatásában is van felelőssége 

az iskolának.  

A kognitív kommunikáció alapvető funkciója a kivitelező tevékenység és a megismerés, a gondolkodás, a 

tanulás szolgálata. Az ábraolvasás és az ábrázolás képességének fejlesztése valamennyi tantárgy feladata 

sokféle szemléltető ábra, modell használatával, vázlatok készítésével. A tapasztalati és értelmező nyelvtudás 

fejlesztésének legfontosabb eszköze az olvasás és a szövegtanulás, amely függ a nyelv-tantanulástól és 

nagymértékben attól, hogy a tanulók mennyit és mit olvasnak. Az írás és olvasás képessége esetében nem 

lehet csak az elsajátításra helyezni a hangsúlyt, legalább ilyen fontos ezek folyamatos fejlesztése: értő 

olvasás, szövegfeldolgozás, fogalmazási képesség fejlesztése.  

A gondolkodás bonyolult képességrendszer. A legfontosabbnak ítélhető gondolkodási képességek a 

viszonyítás, az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás. Minden tantárgynak és tanórán 

kívüli tevékenységnek van feladata, felelőssége abban, hogy az adott tartalmakkal gyakorolják a tanulók a 

több szempontú viszonyítást, a szelektálást, a keresést, a szortírozást. A problémamegoldó, kritikus 

gondolkodást, a kreativitást a felfedező tanulás, a felfedeztető oktatás fejleszti.  

A tanulási képesség fejlesztése a kognitív képességek fejlesztésével, a tanulási módok optimalizálásával 

valósulhat meg. A kognitív képességek alakítása mellett az iskola feladata, hogy rendszeresen használtassa 

az alapvető tanulási módokat: tapasztalati és értelmező tanulást, önálló és szociális tanulást. Ez a pedagógiai 

gyakorlatban a cselekedtető tanulás-tanítás, a szemléletes/szemléltető tanulás-tanítás, az értelmező tanítás-

tanulás módszerének gyakori (de nem kizárólagos) alkalmazását jelenti. Az önálló tanulás mellett helyet kell 

kapnia a szociális tanulásnak, ami-kor a tanulók egymástól tanulnak: egymást utánozzák, meghallgatják 

mások véleményét, együttműködnek, vitatkoznak, versengenek stb.  

A tanulók különböző kisközösségekben élnek, tagjai lehetnek például etnikai csoportnak, nemzetiségnek, 

egyúttal tagjai a magyar nemzetnek; személyes kapcsolataik át- meg átszövik egész életüket. Ahhoz, hogy 

kapcsolataikat alakítani tudják, képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb 
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csoportokba, közösségekbe, ezekben megtalálják helyüket, szükséges fejleszteni képességeiket, szociális 

motívumaikat.  

A szociális értékrend fejlesztése (szociális motívumok)  

A segítő életmódra nevelés, a szociális fejlesztés során feltétlen szólni kell a döntéseket befolyásoló szociális 

értékrendről. A személyiségfejlődés alapvető jellemzője az egyéni értékrend, mint motívumrendszer, amely 

meghatározó szerepet játszik a személyiség működésének és viselkedésének szabályozásában. A 

személyiségfejlődés legfontosabb tétele a pozitív egyéni értékrend kialakulása, pozitív irányú változása, 

megszilárdulása. A pozitív szociális értékrend alapja a proszocialitás (a másik fél érdekeit figyelembe vevő, az 

önérdek és a másik fél érdekeinek kölcsönös, arányos érvényesülését szolgáló, szükség szerint a másik felet 

segítő magatartás), magja a másik ember, a másik csoport, a másik társadalom, az emberi faj létérdekeit 

figyelembe vevő, szükség szerint szolgáló, segítő magatartás, cselekvés.  

Szociális képességek fejlesztése  

 Szociális kommunikációs képesség – azaz a kommunikáló felek aktivitásának (érzelmi állapotának, 

magatartásának, viselkedésének) aktuális befolyásolási képessége. A szociális kommunikáció lehet közvetlen 

vagy két irányú. Ennek során a közlő és a közölt információt vevő fél aktuálisan észleli egymást, azaz a 

kommunikáció interaktív. Ez lehet beszélgetés, vita, színházi előadás, stb. A közvetett vagy egyirányú 

kommunikáció során a közlő és a közölt információt vevő fél aktuálisan nem észleli egymást, azaz a 

kommunikáció nem interaktív: regény olvasása, festmény megtekintése, rögzített zenemű meghallgatása stb. 

(Nem tévesztendő össze az esztétikai befogadóképességgel, amely a személyes képességek fejlesztésének 

körébe tartozik.) Az iskola a tevékenységek és feladatok társas, csoportos helyzetbe hozásával segíti a 

szociális kommunikáció erősödését.  

Kötődés képessége – az emberek szociális életminőségét, szociális viselkedését és a személyiség szociális 

fejlődését a kötődés, a kötődési háló (az adott ember összes kötődésének) gazdagsága, ereje és minősége, a 

kötődési képesség fejlettsége lényegesen befolyásolja. Az iskola feladata a tanítványok kötődési hálójának 

megismerése, s ezen ismeret birtokában segítség nyújtása azoknak a tanulóknak, akiknek kötődési hálója 

szegényes. Segítségnyújtás ahhoz, hogy e tanulók képesek legyenek új kapcsolatok kiépítésére, 

kapcsolatrendszerük gazdagítására.  

Egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés  

Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg-lelkileg egészséges legyen; 

meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét; stabilizálni, védeni tudja önmagát; optimális legyen 

személyiségének működése, fejlődése. E funkció, e célok eredményes, hatékony szolgálata azt feltételezi, 

hogy képes lesz a személyes érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, és azokat végrehajtani, megvalósítani.  

A perszonális nevelés végső célja: az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magában foglalja 

az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlődésének 
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segítését. Az iskolai nevelés végcélja, hogy az önállóság növekedésével, az önfejlesztő személyiséggé válás 

elősegítésével önmagát fokozatosan mintegy fölöslegessé tegye.  

A hitre nevelés területén elvégzendő feladatok 

A hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét. A hitéleti nevelés személyre szabott legyen, 

alkalmazkodjon a gyermek hitéleti múltjához. 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a tanulók 

képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a 

személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

 A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

 A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, együttműködési 

készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

 Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos 

kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

Kialakítandó személyiségjegyek 

● A helyes önértékelés 

● Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 

● Józan, megfontolt ítélőképesség 

● A mások felé való nyitottság, befogadóképesség 

● A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

● A szelídség, az alázat, a türelem 

● Alaposság kialakítása 

● A mértékletesség 

● A bűnbánatra való készség 

● A belső csendre, elmélyülésre való igény 

● Hűség Istenhez és embertársainkhoz 

● Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

Elvárásaink tanítványainktól 

● Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban 

● Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt 

● Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása 

● Alapos, rendszeres és pontos munka 

● A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése 

● A házirend felelős betartása 
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2.3.  Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden tagja osztozik 

a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési 

eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” (Kat.Isk. 34.) 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi 

munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával. 

A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

● Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

● Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, lelkigyakorlatok, 

zarándoklatok, kirándulások 

Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink 

● Törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és 

a munkaerkölcs erősítésével. 

● Segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a közvetlen tapasztalatszerzést. 

● A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével), 

● A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

● Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, 

verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

● Törekedni kell olyan pedagógus közösség kialakítására, amely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja, 

Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

● A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését. 

● Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

● Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a különböző 

játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás 

érzését. 

● A sokoldalú és változatos foglalkozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.) járuljanak 

hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során 

● Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi személyiségekkel, 

külső szakemberekkel. 
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● Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az 

együttműködést. 

● Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív irányú 

elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

2.4. Az iskolai egészségfejlesztéssel foglalkozó feladatok 

Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját egészségi 

állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. El kell érni, hogy 

alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében. 

Az egészségvédelem kiemelt témakörei: 

● az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalók; 

● a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései; 

● az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód); 

● az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció; 

● az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése; 

● az egészségérték tudatosítása. 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő kiemelt feladatok: 

● egészséges táplálkozás 

● mindennapos testmozgás 

● a személyiség fejlesztése 

● az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció 

● személyi higiéné 

Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos intézményi tevékenységet az iskolai egészségfejlesztési program 

tartalmazza, mely ennek a dokumentumnak része.  

2.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, nevelő és oktató munkája 

során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek 

érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, 

fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. 

Diákok erkölcsi-állampolgári nevelkedésének, személyiségfejlődésének segítése 

● Tanításra való alapos felkészülés, a tanítás megtervezése 

● Oktatási folyamat, tanórák vezetése 

● Tanítás módszereinek kiválasztása, alkalmazása 
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● Motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

● Tanulásszervezés, tér- és idő hatékony menedzselése 

● Iskolai környezet alakítása 

● Pozitív osztálytermi légkör kialakítása 

● Fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása 

● Tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése, osztályozása 

● A tanítás diákokhoz való adaptálása, az egyéni különbségek figyelembevétele 

● Házi feladatok kijelölése 

● Dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása 

● Vizsgáztatás 

● Tanártovábbképzésen, konferenciákon való részvétel 

● Szülőkkel való kapcsolat ápolása: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra tartása stb., iskolai 

rendezvények együttes szervezése 

● Iskolaszék munkájában való részvétel 

● Kollegiális kapcsolatok ápolása, szakmai munkaközösségben végzett munka, nevelőtestületi 

rendezvényeken, esetmegbeszéléseken, műhelymunkákban, projektekben, team-munkában, 

vizsgálatokban való aktivitás, pályázatírás 

● Osztályfőnöki feladatok ellátása 

● Iskolai ünnepségek szervezésében, lebonyolításában való részvétel 

● Évnyitó, évzáró, ballagás szervezése 

● Táboroztatás 

● A tanulók egymás közötti kapcsolatainak formálása 

● A diákok egyéni problémáinak megoldásában segítségnyújtás, egyéni ráhatás 

● Tanulmányi versenyekre való felkészítése, versenyek szervezése 

● Szakkör vezetése, osztály- és tanulmányi kirándulás, múzeum-, színház-, könyvtárlátogatás 

szervezése 

● Tanulás tanítása, tanulás-módszertani segítség adása 

● Tankönyvek közti tájékozódás, tankönyvek kiválasztása 

● Órai segédanyagok, taneszközök gyűjtése, készítése 

● Internetes oktatást-nevelést segítő weblapok használata 

● Pedagógiai program, helyi tanterv készítésében való részvétel 

● Projektnap szervezése, tervezése 

● Pedagógiai-pszichológiai és szakjának megfelelő szakirodalom folyamatos nyomon követése 

● Folyamatos képzés, önképzés 

● Tanári munka értékelése, önreflexió 
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●  Iskolai adminisztratív feladatok ellátása 

● Továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás 

● A mindennapos munka elvégzéséhez szükséges törvények ismerete 

● Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felismerése, 

további segítség nyújtása, illetve a megfelelő segítő megtalálása 

● Tehetséggondozás, tehetségdiagnosztika 

● Egészségvédelem, egészségfejlesztés 

● Hazai, külföldi tanulmányutakon való részvétel 

● Nevelést segítő intézményekkel, köztük iskolapszichológiai szolgálattal való együttműködés 

Az osztályfőnöki munka általános jellemzői, az osztályfőnökök feladatai és hatáskörük  

Az osztályfőnöki munkával az iskola pedagógusát az igazgató bízza meg meghatározott időre. Megbízás 

időtartama különböző lehet, alkalmazkodik az osztályfőnök tanított szaktárgyához, egyéb objektív illetve 

szubjektív körülményeihez. A megbízás időtartamát osztályfőnöksége kezdetén tudatni kell a szülőkkel és a 

tanulókkal. Egy osztályban, egy-egy időszakra megbízást kaphat két tanár is. Ezeken, az eseteken kívül az 

osztályfőnök segítője az osztályfőnök-helyettes, akit az osztályfőnökkel egyeztetve szintén az igazgató bíz 

meg. 

Az osztályfőnök elsődleges feladatai közé tartozik az osztály közösségi életének irányítása, valamint a tanulók 

személyiségének fejlesztése. Az osztályfőnök személyes felelőssége egy olyan - az iskolai elvárásokhoz 

igazodó - értékrend kialakítása és elfogadtatása, amely szerint az osztályába járó tanulók egészséges lelki és 

testi fejlődése megvalósulhat. 

Megtervezi, és tudatosan alakítja a közösségfejlesztő programokat. Tanórákon kívüli együttléteket is 

szervezve, évek során fokozatosan egyre több lehetőséget teremt a diákok önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének kifejlődésére. Ezeken a programokon, valamint az iskolai 

rendezvényeken kíséri osztályát, az osztályfőnök-helyettes, vagy az igazgatóság által kijelölt tanár 

segítségével.  

Megismerve a tanulók családi és szociális hátterét folyamatosan arra törekszik, hogy a szülőkkel 

együttműködve, az osztályban tanító tanárokkal összhangban végezze nevelő munkáját. Ennek érdekében, a 

gyermekekkel egyénileg, differenciáltan is foglalkozik, szükség esetén felveszi a kapcsolatot az 

iskolapszichológussal. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókat segítve együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, gondoskodik számukra szociális, illetve tanulmányi támogatásról.  

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét és rendkívüli teljesítményeit. Kiemelten értékeli azokat 

a tanulókat, akik az iskolai kötelezettségek mellett az önkéntes munkákban is részt vállalnak. Tájékozódik a 

tanulók iskolán kívüli rendszeres tevékenységeiről, és azokban elért eredményeiről is, mint például 

zenetanulás, sport.  
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A szaktanárokkal együttműködve orientálja a tanulók fakultációs választásait, a tehetséggondozást és a 

továbbtanulás irányait.  

Az osztályfőnöki órákat az iskolában elfogadott tanterv szerint használja fel a pedagógiai és a nevelési 

kérdések megvitatására. Előfordulhat, hogy egy-egy osztályfőnöki órát „összevontan”, iskolán kívüli program 

keretében tart meg, amelyeken több szinten is érvényesítheti nevelési elveit. 

A több évre szóló nevelési tervet, a nevelési folyamat alapelveit az osztályfőnökök munkatervének 

bevezetőjében részletesen kidolgoztuk. 

A tanév elején 

Az osztályfőnök  

● elvégzi az osztályba járó tanulókkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat a Kréta rendszerében 

● ismerteti a tanév rendjét, 

● ismerteti a szakkörök, énekkar, sportkörök, könyvtár, számítógépterem működési rendjét, 

iskolaorvos, pszichológus rendelési idejét, 

● tudatosítja a házirendet, és kifüggeszti azt a tanterem falára, 

● meghatározza a szünetekben, a lehetséges tartózkodás helyét, 

● kitölteti az adatlapokat,  

● elkészíti az osztály tanulóinak telefonszámos, lakcímes, névsorát,  

● (lehet diákigazolvány számmal és e-mail címmel együtt) 

● ellenőrzi az osztályterem berendezését, a hiányok pótlására benyújtja igényét gondnokságon, 

● megbeszéli a tanulókkal az osztályterem dekorációját, (a házirend alapján) 

● kijelöli a felelősöket, illetve beindítja a hetesi rendszert, 

A tanév folyamán 

● részt vesz az osztályfőnökök értekezletén, tanévenként két alkalommal, 

● (szükség esetén rendkívüli értekezlet is előfordulhat) 

● szeptemberben, és a félév után szülői értekezletet tart (szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet 

is tartható),  

● az igazgatóság által kitűzött időpontban nevelési értekezletet tart, 

● rendszeresen vezeti a haladási naplót, 

● értesíti az osztályában tanító tanárokat a tanulók iskolai szervezésű programokon való részvételéről 

(fogászati vizsgálat, osztály orvosi vizsgálat, sportversenyek, diákcserék, sítáborok stb.) 

● kéthavonként tájékoztatja a szülőket az osztályozónapló alapján a tanuló érdemjegyeiről, 

● rendszeresen igazolja a tanulók mulasztásait, késéseit, a házirendben foglaltak alapján, 

● írásban tájékoztatja a szülőket a tanulók igazolatlan hiányzásáról és késéseiről,  
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● írásban tájékoztatja a szülőket a dicséretekről, illetve a fegyelmezési eljárásokról, (utóbbiakat a 

haladási napló jegyzet rovatában is rögzíteni kell, a tanuló nevének és az intézkedés dátumának 

feltüntetésével) 

● előzetesen tájékoztatja a szülőket írásban az esetleges bukás lehetőségéről, a házirendben leírt 

szabályok szerint, 

● A szülők értesítését – szükség esetén – az ellenőrző hiányában, ajánlott levélben kell megtenni. 

Az alsó tagozaton kéttanítós rendszer feladatmegosztása: 

Az osztályfőnök és a helyettes közös feladatai: 

● - Feladatuk, hogy megismerjék az osztályukba tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján 

● segítsék az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. 

● - Tevékenységükkel aktívan elősegítsék az osztályközösség kialakulását, illetve 

megerősödését.  

● – Szülői értekezletet tartsanak, melyen megadják a szülőknek az oktatással-neveléssel, a 

szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást. 

● - Elvégzik az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait. 

● - Rendszeresen tartanak fogadóórát, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújtanak a 

szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről. 

● - Az osztályukban tanulókat ellátják az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb 

● információkkal, segítik felkészülésüket, támogatják részvételüket az iskolai 

rendezvényeken, 

● programokon. 

● - Folyamatos figyelmet fordítanak az osztály dekorációjára, a faliújság karbantartására. 

● - Közösen előkészítik és megszervezik az osztály tanulmányi kirándulását, egyéb iskolai és 

iskolán kívüli programját. 

Csak az osztályfőnök feladata: 

● - Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó 

● tanulókkal kapcsolatban. Kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, 

anyakönyv, bizonyítványok ,stb. 

● - Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a tanulók adatainak változását. 

● - Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

● - Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló diákok tanulmányi eredményeit, konzultál 

● tanártársaival a haladásukról. 
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● - Havonta ellenőrzi a napló osztályozó részének állapotát, az osztályzatokat érintő 

● hiányosságokat jelzi a kollégáknak. 

● - Figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja 

● a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket. 

● -A házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

● telefonon vagy levélben értesíti a szülőket. 

● - Hasonló módon értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

● eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. 

● - Értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, vagy ha a 

● diák bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzásáról. 

● - Az osztályozó konferencia előtt ellenőrzi, hogy minden tanulónak lezárták-e az 

osztályzatait. 

● - Kapcsolatot tart az osztályban tanító pedagógusokkal, logopédussal, gyermekvédelmi 

felelőssel, gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal, védőnővel. 

2.6.  Könyvtár pedagógia  

Egy iskola életének szerves része az iskolai könyvtár. Olyan állandó és stabil intézmény az iskolán belül, amely 

diákjaink és dolgozóink előtt nyitva áll, naprakész információkat biztosítva mindennapi munkánkhoz. A 

könyvtárnak óriási felelőssége van a következő generáció könyvhöz, olvasáshoz való viszonyulásának terén, 

hiszen „az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és a tanulás színhelye.” A feladat minőségi módon 

történő teljesítése közös társadalmi érdekünk. Könyvtárunk, ezen alapelvek magunkénak vallásával, az IFLA 

és az UNESCO 1999. novemberében elfogadott, „Közös iskolai könyvtári nyilatkozatával” ért egyet, és 

célkitűzéseinek megvalósításán munkálkodik. 

A könyvtár célja, hogy megalapozza az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási 

technikákat. Fontos, hogy diákjaink alapvető ismereteket és tudást szerezzenek a felhasznált szakirodalom 

helyes kezeléséről, a bibliográfiai leírások fontosságáról, hiszen ez gyakorlat a később tanulmányaik szerves 

részévé válik. Célunk többek között az is, hogy minél korábban rájöjjenek, az internet széles körű 

elterjedésével a könyv nem válik értéktelenné, sőt, az ellenőrzött, hiteles és biztos tudást hivatott közvetíteni. 

További céljaink 

● Felkészíteni és ébren tartani az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, az elmúlt korok 

értékeinek megbecsülését, az önművelés iránti igényt. 

● Felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre.  
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● Kialakítani és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár 

mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek.  

● A tanuló joga az információhoz való hozzáférés, képes legyen azokat céljainak megfelelően 

feldolgozni és alkalmazni  

● Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és 

átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait, 

azok képes legyen az információszerzés kritikai szelekciójára  

● A könyvtárhasználat azon lehetőségeinek megismertetése, amelyek elősegítik valamennyi 

műveltségi terület ismereteinek feltárását.  

● Megismertetni a tanulókat azon alapvető információhordozók fajtáival, szerepével és 

felhasználásával, amelyek elősegítik az önálló szellemi alkotás létrehozását. 

Az iskolai könyvtár  

● Korszerű forrásközpont (szolgálat helyett szolgáltatás, dokumentum helyett – mellett ismeretek)  

● A tanulás-tanítás helyszíne (könyvtárhasználati órák, szakórák színtere)  

● Közösségi tér az iskolában   

● Mindenki számára biztosítja, és tartalommal tölti meg az információhoz, a tanuláshoz, 

művelődéshez való jogot, esélyegyenlőséget biztosít  

Pedagógiai célok 

● minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd  

● mindennapi szükségletté váljon az olvasás öröme  

● személyiségfejlesztés, személyiségformálás  

● alapkészségek kialakítása (önálló ismeretszerzés, a tanulás készsége)  

● alapértékek, alapismeretek és összefüggések közvetítése  

● teljesítményképes tudás megalapozása  

● egész életen át tartó tanulás és az információs társadalom kihívásaira való felkészítés  

● nem elég a technikát megtanítani, a tanulók ítélőképességét is fejleszteni kell  

● a tanulók életének természetes részévé tenni az információs műveltséget  

A könyvtár által nyújtott ismeretanyag legfontosabb területei 

● Az általános könyv- és könyvtárhasználati ismeretek, amelyek segítik a különböző 

információhordozókban, illetve a könyvtárban való tájékozódást, eligazodást. Ezen ismeretek 

megszerzését a könyvtáros-tanár segíti.  

● Az ismeretanyag speciális része az egyes tantárgyakhoz, szakterületekhez kapcsolódó ismeretek, 

szakmai információk megszerzése, melyben a mindenkori szaktanár nyújt segítséget.  

A könyvtárhasználatra nevelés módszertana 
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A könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái a következők:  

● önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés,  

● változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás, játék),  

● eszköztudás, gyakorlati technikák elsajátítása (könyvtárhasználat, szaktárgyi ismeretszerzés),  

● egyénhez igazított differenciált tanulásszervezés (tanulócsoportok, haladási ütem, tananyag, 

változatos munkaformák),  

● életkori sajátosságok figyelembevétele (fokozatosság, folyamatosság, motiváció, játék).  

Tanulói tevékenységtípusok 

● szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka – egyéni és csoportos  

● irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához  

● kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több tantárgyat érintő 

problémáról  

● egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári dokumentumok segítségével   

Könyv- és könyvtárhasználati órák  

Színtér: iskolai könyvtár (ritkábban szakterem, ha csak bizonyos eszközöket használunk) 

Alkalmazott módszerek:  

● tanári magyarázat, frontális munka  

● csoportos munka – csoportfoglalkozás kérdései  

● tanulói kiselőadás  

● egyéni munka  

● pármunka 

● láncfeladatok 

● projektek 

Tanít: iskolai könyvtáros/könyvtáros-tanár  

Szakórák  

Könyvtárhasználati ismeretek alkalmazása a szakórán 

Színtér: iskolai könyvtár (az iskolai könyvtáros csak a helyszínt és az eszközöket biztosítja)  

Tanít: a szaktanár, aki megfelelően felkészült a könyvtárhasználati ismeretekből  

Alkalmazott módszerek: az előbbiek. 

Ellenőrzés, értékelés szempontjai 

● A gyakorlati feladat megoldásának eredményessége 

● A munkafolyamatban való részvétel minősége mind egyéni, mind csoport közegben, 

● A kommunikációs képesség  
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● A gyűjtő, kutató munka eredményének esztétikai megjelenítése 

● A tanuló önmagához mért teljesítménye. 

2.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Kiemelt figyelmet igényel a  

● Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

● Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

● Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

● Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

2.7.1. A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a tehetségek 

felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, 

hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

E tevékenység kiterjed az óvodai, iskolai nevelésre, a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a 

legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetség-fejlesztéssel foglalkozó intézményekkel 

és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei intézményünkben 

Óvodában, iskolában 

● Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

● Differenciált foglalkozások 

● Tehetséggondozó programok, szakkörök  

● Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

● Felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására 

● Emelt szintű tantárgyak tanítása 

● Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről. 

2.7.2. SNI tanulók 

Iskolánk az alapító okiratban, a különleges gondozás keretében nyújtott ellátás címen felsorolt tanulók 

integrált fejlesztését vállalja. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos 

nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy részleges integrációjuk). 

A tanulók oktatása intézményünk helyi tantervében meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok mentén történik.  
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Célunk: 

● a sajátos nevelési igényű tanulók esetében biztosítsuk a fejlesztést a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során, a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedés érdekében. 

● a tanulók önmagához mért fejlődését, a többi tanulóval való együtt haladását lehetővé tegyük. 

Intézményünk feladatai:  

● a fejlesztés követelményeivel igazodjunk a tanuló fejlődésének lehetséges üteméhez, 

● a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekcióját gyógypedagógus irányításával 

végezzük 

● a tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolánk 

a pedagógiai program és helyi tanterv kialakításakor figyelembe veszi azáltal, hogy a sérülés 

specifikus fejlesztési területeket meghatározza programjában. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztését meghatározó iskolai dokumentumok: 

a) az intézményi pedagógiai program  

b) a helyi tanterv  

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási program 

d) az egyéni fejlesztési terv 

 

Az SNI tanulók nevelése érdekében biztosítjuk: 

● a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusának megfelelő szakirányú végzettséggel 

rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, terapeuta alkalmazását 

● biztosítjuk a sérülés specifikus rehabilitációs foglalkozásokat egyéni és kiscsoportos formában  

● az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, rehabilitációs 

fejlesztő tevékenység során a tanítók/tanárok/gyógypedagógus együttműködését rendszeressé 

tesszük. 

● iskolánk törekszik a befogadás és elfogadás pedagógusi attitűdjének kialakítására 

● A szakértői vélemény iránymutatása alapján értékeljük és minősítjük a tanulókat, előtérbe helyezve 

a fejlesztő értékelés alkalmazását. 

● Biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez előírt speciális tanterv, tankönyvek, 

tanulási segédletek, speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök 

beszerzését. 

● Támogatjuk a pedagógusok részvételét az integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált 

továbbképzéseken 

● Iskolák pedagógusait, valamennyi dolgozóját, gyermek- és szülői közösségét felkészítjük a sajátos 

nevelési igényű tanulók fogadására 
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Elvárások a pedagógusokkal szemben: 

a)  a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

b)  a gyógypedagógus által készített egyéni fejlesztési tervet figyelembe véve tervezi a tanuló tanórai 

tevékenységét, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás 

céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján – 

szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e)  alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti 

a pedagógiai folyamatokba. 

Gyógypedagógus feladata: 

a)  segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b)  javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez 

szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c)  segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 

ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d)  javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 

e)  figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz 

az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f)  együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g)  terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni 

fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek során 

támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

h)  segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért 

fejődésének megítélésében; 

i)  segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak jelentős – a 

lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – különbségek, hanem a 

szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok ismeretében, személyi higiénia terén, a 

katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében. 
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Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató programokkal, 

személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény gyermekeket, akiket csak 

önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó pedagógiai 

tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes önismeretre és 

küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált 

foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó tanulók 

erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában 

számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő gimnáziumi 

osztályoknál a szintre hozás. 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája jellemző. Az 

ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. A szándékos emlékezet az 

egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd megfelelő fejlesztése. 

A felzárkóztatás alapvető módjai összefoglalva: 

● az érintett tanulók folyamatos, fokozott ellenőrzése  

● egyéni motiválás  

● differenciált segítségnyújtás (1-3 tanuló részére szervezett foglalkozások)  

● tanulási technikák megismertetése a tanulóval, ezek minél szélesebb körű alkalmazása  

● sikerélmény biztosítása  

● a súlyos problémákkal küzdő tanulók szakemberhez irányítása  

● továbbtanulás segítése, irányítása  

2.7.3. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztését, mert a 

problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. 

Feladatunk: 

● A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének feltárása. 

● A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. 

● A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 

● A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában. 
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Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, 

kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét. A fejlesztés színterei az óvodai, 

iskolai, osztályközösségi és a hitéleti programok. Az elérendő cél a gyerekek, tanulók felelősségtudatának, 

önfegyelmének, kezdeményezőkészségének, csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása. A 

beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdők segítése érdekében az alábbi lépéseket tesszük: 

● A tanulók év eleji, illetve egész évi folyamatos megfigyelésével kiszűrjük a magatartászavaros 

gyereke. Tanulmányozzuk, információt gyűjtünk a családi háttérről, baráti kapcsolatokról, minden 

esetben a szülők egyetértésével.  

● Szakértői vélemény alapján egészségi, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanuló számára az 

intézmény vezetője a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja, hogy magántanulóként 

folytathassa tanulmányait.  

● Amennyiben az említett tanuló(k) a többi tanulóval együtt részesül(nek) nevelésben-oktatásban, 

úgy az osztály/csoport létszámának számításánál a törvény adta lehetőséget figyelembe vesszük 

(kis létszámú tanulócsoport).  

● A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát figyelembe véve, a tanuló egyéni problémáját 

mérlegelve az igazgató dönt a tanuló egyes tantárgyak minősítésének mentessége kérdésében. (pl. 

testnevelés)  

● Elsősorban a pozitív magatartási formák megerősítésével és nem az elmarasztalási módszerekkel 

nevelünk. 

2.7.4. A halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése 

Intézményünkben felmérjük a HHH-s tanulókat.  A munkát a gyermek és ifjúságvédelmi felelős irányítja, 

koordinálja.  

A program célja, segíteni a tanulók: 

● beilleszkedését az iskolai környezetbe, 

● ismeret elsajátítását, 

● egyéni ütemű fejlődését,  

Szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 

● családi mikrokörnyezetből adódóan hátrányos helyzetűek: a család kedvezőtlen anyagi helyzetben 

él, iskolázottsági szintje alacsony 

● családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek 

● iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek 

Anyagi okok miatt bekövetkező hátrány esetén, a következő lehetőségekkel élhetünk:   

● Tanuló követéses vizsgálata 

● Jelentés a Gyermekjóléti Szolgálat felé, vagy az önkormányzat jegyzőjének 
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● Közvetlen anyagi támogatás (segély, stb.) az önkormányzat kompetenciája 

● Felvilágosító tevékenység a szociális juttatások rendszeréről, lehetőségeiről 

● Iskolai lehetőségek: tankönyvtámogatás, ingyenes taneszköz juttatása, étkeztetési támogatás, 

ingyenes étkeztetés (napi 3-szori étkezés), iskoláztatási támogatás a tanévkezdés kiadásainak 

enyhítésére.  

● Lehetőségünk még: iskolai alapítvány létrehozása, melynek keretében támogathatók a szociális 

hátrány anyagi okaival sújtott tanulók, ill. a hátrányt kompenzáló közösségi megmozdulások. Pl. 

kirándulás, táboroztatás költségeinek részben vagy egészben történő kiegészítése.  

● Ösztöndíj létesítése 

Környezeti okok miatt bekövetkező szociális hátrány enyhítésének pedagógiai feladatai: 

● Pedagógus tanórán alkalmazható módszerei 

● Felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás 

● Tapintatos egyéni bánásmód 

● Tanórán kívüli programokba történő orientálás 

● Napközis foglalkozás igénybevételére történő motiválás 

● Szabadidős programokba történő aktív bevonása a tanulónak 

● Szükség esetén egyéni tanulási program kidolgozása 

● Egyéni foglalkozásra szánt törvényi időkeret biztosítása 

● Öntevékeny segítő tanulói kör kialakítása 

● Szükség esetén a pedagógiai szakmai szolgálat szakembereinek bevonása, együttműködve a 

fenntartó Gyermekjóléti Szolgálatával 

● Rendszeres kapcsolattartás a szülői házzal 

● Mentálhigiénés programok 

● Drog, bűnmegelőzési programok 

● Pályaorientációs tevékenység 

● Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése 

● Pályázatok figyelése, részvétel 

A szociális hátránynál minőségileg súlyosabb okokat jelent a veszélyeztetettség kategóriája. A 

Gyermekvédelmi Törvény veszélyeztetettségnek ítél meg minden olyan magatartást, mulasztást, vagy egyéb 

körülmény következtében kialakult állapotot, amely e gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését 

gátolja.  

Leggyakoribb veszélyeztető tényezők: 

● anyagi ok(ok) 

● környezeti ok(ok)  

● magatartási ok(ok) 
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● egészségi ok(ok) 

A hátrányok ritkán válnak egyértelművé, egyre gyakrabban a veszélyeztető tényezők válnak akadályává a 

harmonikus személyiségfejlődésnek, ill. a tanuló iskolai előre haladásának. 

Iskolánkban a szociális hátrány jelenléte egyértelműen megállapítható néhány tanulónál. A szociális hátrány 

miatt sérül a tanuló joga, hogy kortársaival azonos szinten és lehetőségekkel vehessen részt az oktatásban, 

kibontakoztatva személyiségét, tehetségét, megteremtve későbbi boldogulásának alapjait.  

A pedagógusok számára megfogalmazódó gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

● közre kell működniük a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megelőzésében, megszüntetésében 

● fel kell figyelniük a tanuló tanulmányi eredményének látszólag indokolatlan romlására. 

Az iskola feladatai a törvények alapján: 

● a problémák felismerése 

● az okok keresése 

● segítségnyújtás 

● jelzés az illetékes szakembereknek 

Alapvető célok: 

● prevenció 

● a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése 

● veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése 

● segítségnyújtás a veszélyeztetettség megszüntetésében 

● együttműködés különböző szakemberekkel 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatosan: 

● a hátrányos helyzetű tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével 

● nyilvántartásba vétel, javaslattétel további teendőkre 

● hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi eredményének figyelemmel kísérése, szabadidős 

tevékenységek szervezése 

● a megfelelő szociális ellátási lehetőségek (kedvezményes, ill. ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv, 

ruha-, ill. élelmiszersegély stb.) számbavétele 

A veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatosan: 

● a veszélyeztetett gyermekek felmérése az osztályfőnökök közreműködésével 

● nyilvántartásba vétel 

● veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, javaslattétel további teendőkre 

● egyeztetés Gyermekjóléti Szolgálattal 
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● a veszélyeztetett gyermekek tanulmányi előmenetelének, valamint szabadidős tevékenységének 

figyelemmel kísérése 

● drog és bűnmegelőzési programok szervezése 

● részvétel esetleges fegyelmi eljárásokon 

● lehetséges szociális ellátások számbavétele 

2.8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

2.9. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

A nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a 

pedagógusközösség együttműködése. Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek 

feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és 

a koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, és ennek 

nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

● A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

● A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott 

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

● A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan 

tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

● Családlátogatás 

● Szülői értekezlet 

● Fogadóóra 

● Nyílt tanítási nap 

● Írásbeli tájékoztató 

● Szakkörök indítása 

● Előadások szervezése 

● Pályaválasztási tanácsadás 

● Közös lelki nap 

● Közös zarándoklatok 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

● Aktív részvételt az óvodai, iskolai rendezvényeken, 
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● Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési stb.) témáihoz, 

● Őszinte véleménynyilvánítást, 

● Együttműködő magatartást, 

● Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

● Érdeklődő, segítő hozzáállást, 

A szülői házzal való együttműködés továbbfejlesztési lehetőségei: 

● Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál stb.) szervezése a szülők és 

pedagógusok részvételével, 

● Osztály-család közös hétvége. 

● Szponzori segítségnyújtás 

A pedagógusok feladatai: 

● Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi személyiségekkel, 

külső szakemberekkel. 

● Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az 

együttműködést. 

● Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív irányú 

elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

2.10. Tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák: 

● osztályozó vizsgákra, 

● különbözeti vizsgákra, 

● javító- és pótlóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

● aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

● akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

● akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

● akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti 

vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 
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A tanulmányok alatti vizsgák megszervezéséről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. fejezete rendelkezik.  

A vizsgát 3 tagú vizsgabizottság előtt kell letenni, mely az iskola pedagógusaiból áll. Elnökét és tagjait az 

igazgató bízza meg.  

A különbözeti vizsga tananyagát, követelményeit az illetékes munkaközösség állítja össze, ők döntenek a 

vizsga formájáról is (írásbeli, szóbeli). A vizsgáztató tanárt és a vizsgabizottság tagjait az igazgató jelöli ki. A 

vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A javító, illetve pótló vizsgák tananyaga megegyezik annak a tanévnek a tananyagával, amelyiknek a végén 

a tanuló megbukott. A tantárgy jellegétől függően a vizsga lehet szóbeli vagy írásbeli, illetve vegyes. A kérdező 

tanár lehetőleg az legyen, aki a tanulót tanította. Mellette részt kell venni a vizsgabizottságban még legalább 

két vizsgabizottsági tagnak, akik közül az egyik a vizsgabizottság elnöke. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

Különbözeti vizsga 

A vizsga megszervezésére abban az esetben kerül sor, ha olyan tanuló érkezik az intézménybe, aki az 

intézményünk helyi tantervében meghatározott óraszámoknál alacsonyabb óraszámban tanulta a tantárgyat.  

Javítóvizsga 

Aki a tanév végén valamely tantárgyból elégtelen minősítést kapott, vizsgabizottság előtt javítóvizsgát tehet 

az érintett tantárgyak egész éves tananyagából. (Kivéve, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen a kettőszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 

harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető.) 

A javítóvizsga követelményeinek az évközi értékelésekkel megegyezőnek kell lenni. A tanuló csak 

tantárgyankénti eredményesség esetén léphet a következő évfolyamba. A sikertelen javítóvizsga vagy a 

vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után. Javító vizsga szervezésére minden 

tanévben egy alkalommal kerül sor (aug. 21-31.). 

Osztályozó vizsga 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie,  

● ha a mulasztása (igazolt és igazolatlan együttesen) egy tanítási évben meghaladja a 250 órát, vagy 

egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben 

nem volt érdemjeggyel értékelhető, továbbá az igazolatlan órák száma nem haladja meg az igazolt 

mulasztások számát. 

● ha az iskola igazgatója felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

● ha az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 
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A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak 

száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. 

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha az osztályozó 

vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett, vagy megfelelően teljesített 

minősítést kapott. Ellenkező esetben a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait 

intézményünkben. 

Az év végi osztályozó vizsgát a tanév utolsó tanítási napja utáni 3. napon belül meg kell tartani. 

 

Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki az osztályozó vizsgán, különbözeti vizsgán neki fel nem róható okból marad 

távol. Ilyen esetben az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló pótló vizsgát tegyen. 

2.11. Iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének/átvételének szabályai  

Az iskolánkba első osztályba történő beiratkozás feltétele a jogszabályoknak való megfelelés és iskolánk 

nevelési elveinek elfogadása. 

 Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

● a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

● a szülő személyi igazolványát; 

● a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt; 

● a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha van ilyen); 

● szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Intézményünk többcélú, az általános iskolai tanulóink tovább haladási lehetőségét a gimnáziumi 

évfolyamokra az alábbiak szerint határozzuk meg: 

Iskolánk tanulói a gimnáziumi felvétel során előnyben részesülnek, amennyiben az általános iskolai tantárgyi 

követelményeket teljesítik, magatartásuk és szorgalmuk az alapvető keresztény értékeken alapul, a 

tanuláshoz, munkához való viszonyuk is ezt tükrözi.  

Iskolánk felvételi írásbeli vizsgát és elbeszélgetést szervez 

A négy osztályos középiskola kilencedik osztályába jelentkező tanulóknak intézményünk elbeszélgetést 

szervez. Az elbeszélgetés célja tájékozódni a diák által képviselt alapvető emberi értékekről. Ezért nem csak 

tantárgyi ismeretekre terjed ki  elsősorban, hanem a diák kommunikációs készségeinek, szociális 

képességeinek fejlettségi szintjére.  
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2.12. A felvételi eljárás különös szabályai 

A 2-12. évfolyamon az iskola igazgatója a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve 

a magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével dönt a jelentkező felvételéről, vagy elutasításáról. 

A jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – 

különbözeti vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem, vagy alacsonyabb óraszámban tanult.  

A második-tizenkettedik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

● a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

● a szülő személyi igazolványát; 

● az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

● az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 
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3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK SAJÁTOS ELVEI, 

TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

3.1. Bevezető 

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda legalsó láncszemeként az óvoda azt a 

nevelést vállalja, ami a később kibontakozó hívő élet alapját képezi, továbbá a keresztény családok igényét 

teljesíti. 

Ebben az életkorban a gyermek alapszükséglete az érzelmi biztonság, mely egy szeretetteljes, gondoskodó 

környezetben a védettség érzetét keltve, az egészséges személyiség kialakulását eredményezi. 

Programunk hangsúlyt fektet az erkölcsi nevelésre, a keresztény emberi értékekre, kultúrára, a hagyományok 

megismertetésére és megértésére, szeretetre épülő, pozitív lelkesedésből fakadó magatartásformákra. 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben óvodánk kiegészítő, hátránycsökkentő 

szerepet vállal. Minden gyermek egyenlő eséllyel részesül a nevelésben.  

A szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerként együttműködnek a 

gyermekek érdekeit védve. 

Az intézmény pedagógiai programjával egybe szerkesztett helyi nevelési óvodai program a hazai tradicionális 

nevelési értékekre épít. Az „Óvodai nevelés országos alapprogramja” elveinek betartása mellett azt a 

nevelést képviseli, ami a 3-7 éves korú gyermekek keresztény lelkületének elindításához nélkülözhetetlen. 

Keresztény értékrendű pedagógiai munkánk akkor eredményes, ha tudatosítjuk a gyermekekben azt, hogy az 

élet Isten ajándéka, hogy Istenhez kapcsolódik minden cselekedetünk a jóság, a szeretet, a barátság jegyében, 

a szülő, az idősek, a haza tiszteletének gyakorlása során.  

3.2. Gyermekkép 

A gyermek szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van 

rendelve. Joga van a törvények nyújtotta védelemre, gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértésre.  

Belső és külső határok elősegíthetik, vagy korlátozhatják jóra való szabadságának feltételeit. Mivel szeretik, 

ezért tud szeretni. 

Milyenné szeretnénk gyermekeinket nevelni? 

o Legyen csodálkozó, rácsodálkozó a különböző tevékenységek során a természet szépségeire, a 

Teremtő nagyságára, jóságára, okosságára, a rejtett titokra.  

o Tudja megfigyelni, megfogalmazni a víz, a tűz, a levegő titkát, a fény, a meleg szükségességét, a 

sötétség és a világosság összetartozását. 

o Élvezze a csend hangjait, a szeretet sokféleségét, a lelki szépséget. 
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o Élje át és tapasztalja meg az örömöt, annak gesztusait, mimikáját, de tudatosodjon benne, hogy 

vannak szomorú dolgok is, melyek szintén az élete részei. 

o Fedezze fel az ajándékozás, a titoktartás, a meglepetés készítés izgalmát. 

o Fogadja el és tolerálja a kisebbek, a lassabban fejlődő, a kiemelkedő képességű, a sajátos nevelést 

igénylők, jelenlétét.  

o Próbálja megérteni saját létezését, az élet értelmét, az élet erejét. 

o Tudjon köszönetet mondani magáért, szüleiért, barátaiért, a kapott örömökért, a teremtett 

világért. 

Mindezek megvalósítása érdekében 

o minden gyermeket, mint Isten ajándékát szeretettel fogadunk és nevelünk,  

o tiszteletben tartjuk gyermeki jogaikat, szabadságjogaikat, 

o minden gyermeket önálló egyéniségként kezelünk, biztosítva az egyformán magas színvonalú és 

szeretetteljes nevelést.  

o Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának, figyelembe vesszük az eltérő fejlődési 

ütemet, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is. 

o A keresztény értékrend minta: a gyermek abból tanul, ahogyan élnek, élünk körülötte. Ha a 

gyermeket szeretik és barátságosak vele, megtanul szeretetet tanulni a világban. 

3.3. Óvodakép 

Óvodai nevelésünk célja: 

o A családi nevelés kiegészítéseként, azzal együttműködve, az egyéni és életkori sajátosságok 

figyelembevételével a gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének biztosítása a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig. 

o Jó példát adva, a hitre való nyitottság sajátos, szeretetteljes, légkörében sokoldalú 

képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére ható fejlődés elősegítése. 

o Mindennek eredője az öröm és béke, a remény és a hála, melyek mögött a GONDVISELÉS áll.  

o Feladatunk: olyan élményekhez juttatás, melyben a gyermek felismeri a természet rendjét, 

sokirányú megtapasztalással rácsodálkozik a szépre, az értékekre, melyek a hitre való 

fogékonyságot is erősítik. 

Feladatunk továbbá a gyermek érzelmi biztonságának megteremtésével a szociális érzelmek (együttérzés, 

bizalom, részvét, bánat stb.), az esztétikai érzelmek (a szép iránti érzékenység, a művészeti élmények 

befogadására), erkölcsi érzelmek (igazságosság, lelkiismeretesség, őszinteség, stb.) kialakítása. 

Az óvoda, illetve az intézmény tárgyi környezete, dekorációja egyrészt a katolikus hitélet irányába mutat, 

másrészt segíti a környezettudatos magatartás kialakítását.  

Evangelizációs küldetésünk a hitre, lelki gazdagodásra nevelést szolgálja.  
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Az egyes műveltségtartalmak közvetítése az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy kialakítását segítik, mely 

által megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Minél több teret adunk az élmények, feszültségek, tapasztalatok feldolgozására a szabad játékban, annál 

inkább elősegítjük az egyéni készségek, képességek kibontakozását. 

A társadalmi elvárásokhoz alkalmazkodva a hazájukat elhagyni kényszerülő gyermekeket szeretettel 

fogadjuk, biztosítva számukra a nemzeti önazonosságuk, kultúrájuk megőrzését, megismertetését. 
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4. A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

Fő törekvésünk a kompetenciák fejlesztésével a gyermek lelki, értelmi, szociális készségeinek, képességeinek 

kibontakoztatása. Feladatunk ezen belül: 

● a testi, lelki szükségletek kielégítése a hitre nevelésben 

●  az egészséges életmód alakítása 

● az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés   

●  az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés feladatainak megvalósítása  

Hitre nevelés erősítése, a keresztény nevelés nem külön feladatként jelentkezik, hiszen az óvodapedagógusok 

és a családok által gyakorolt olyan életforma, ami az óvodai életet, és ez által a szakmai munkánk minden 

területét áthatja. 

4.1. Az egészséges életmód alakítása-egészségfejlesztési program 

Az egészséges életmód és életvitel kialakításának folyamatában célunk, a gyermekek egészségének védelme, 

edzése, óvása, megőrzése. 

A helyes életritmus, a rendszeresen megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az 

életfolyamatokra, mellyel elősegítjük az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődést. 

A helyes életritmust a családokkal együtt alakítjuk, javasoljuk a szülőknek, hogy a hétvégeken is próbálják a 

család napirendjét az óvodaihoz alakítani. 

A nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó és a különböző tevékenységek váltakozása pihentet, egyfajta 

biztonságérzetet kelt, rendszerességre szoktat.  

Úgy a csoportszobában, mint a tornateremben és az udvaron fokozott odafigyeléssel, eszközbeszerzésekkel 

törekszünk az egészséges, biztonságot adó környezet megteremtésére. 

Az egészséges életvitelre nevelésben a szülőket partnerként fogadjuk, velük együttműködve, betartható 

szabályokkal segítjük az óvodai és tágabb környezetük védelmére, óvására vonatkozó szabályok elfogadását. 

A gyerekekkel évente beszélgetést kezdeményezünk az egészségüket veszélyeztető környezeti és egyéb 

ártalmakról, többek között a dohányzás károsító hatásáról. A teremtett világ éltető erejének megtartása 

védelme gyermek és felnőtt számára kötelező érvényű feladat. 

Elsődlegesnek tartjuk a prevenciót, a korrekciót adott esetekben a szülővel egyetértésben megfelelő 

szakember segítségét kérjük.  

Étkezés 

A szülőket tájékoztatjuk az óvodai étrendről, mellyel a gyermekek étkezésének összehangolását kívánjuk 

elérni. A Brenner János Hittudományi Főiskola konyhájának élelmezésvezetőjével napi kapcsolatban vagyunk, 

ezáltal biztosítható a gyermekek egészséges étkeztetése, a korszerű táplálkozás.  
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Igyekszünk megismerni a gyermekek étkezési szokásait, tapintattal segítjük, ösztönözzük őket az új ízek 

elfogadására.  

Megoldást keresünk az eltérő étrendű gyermekek étkeztetésére, különösen a magas cukortartalmú ételek és 

italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzésére, az egyedi igények kielégítésére (vegetáriánus családok, ételallergia). 

A gyerekek étrendjét a szülőkkel egyetértésben kiegészítjük gyerekek által hozott gyümölcsökkel, 

zöldségekkel. Minden héten legalább egy alkalommal gyümölcsnapot szervezünk, amikor a különböző 

formákban elkészített gyümölcsöket, zöldségeket (gyümölcstál, saláta stb.) a gyerekek közösen fogyasztják 

el.  

Az étkezési szokásokat úgy alakítjuk, hogy minél kevesebb legyen a várakozási idő. Különös figyelmet 

fordítunk az esztétikus terítésre, az étkezés szokásainak elsajátítására. A csoportokban az étkezések kötötten 

zajlanak, így az étkezések elején és végén imával, énekkel adunk hálát a finom étkekért. 

Testápolás 

A gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és szükség szerinti 

tisztálkodásuk, a fogmosás iránti igényességét szolgáljuk az ezzel kapcsolatos szokások kialakításával.  

A gondozási feladatok személyre szabott ellátásával biztosítjuk a gyermekek komfortérzetét. A bensőséges 

gyermek-óvónő, gyermek-dajka kapcsolat kialakításával biztosítani tudjuk az intimitást, a higiéniai szokások 

kialakítását. 

Öltözködés 

Az időjárásnak megfelelő ruházat védi a gyermeket, ezért kérjük a szülőket, a réteges öltözet biztosítására. A 

szülőket partnerré kívánjuk tenni a praktikus, kényelmes, ízléses öltözködés kialakításában. Cserecipőt és 

tartalék ruhát kérünk, javasoljuk, hogy a szabadban történő játszáshoz, mozgáshoz olyan ruhát hozzanak, 

melyben a gyermek nyugodtan, önfeledten játszhat, tevékenykedhet. 

Pihenés és alvás 

Az óvodás gyermek napirendjében a pihenésnek fontos szerepet tulajdonítunk. A gyermekek számára 

biztosítjuk a csendet és nyugalmat, tiszteletben tartjuk az egyéni alvási szokásokat (kendő, különböző tárgyak 

stb). Az elcsendesedést, a belső béke kialakulását mesével, altató énekkel, halk zenével, kedvenc játékkal, 

simogatással segítjük. 

A gyermekek egészségének védelme  

A gyermekek egészségének védelme elsődleges. Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott 

odafigyeléssel gondozzuk, amíg a szülő meg nem érkezik. Fontosnak tartjuk és megismertetjük az egészséges 

életmód, testápolás, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alapvető feladatait.. A 

fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, többszöri kézmosással, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, saját 

törölköző, fogmosó-készlet használattal igyekszünk elkerülni. 
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A gyermekek ellenálló képességének növelése érdekében minden évszakban biztosítjuk a szabad levegőn 

játszást, mozgást. (évszaktól függően minimum 1 óra levegőzés, kivéve viharos szél, eső, köd, -5 fok alatti 

hőmérséklet.). A rendszeres séták, kisebb kirándulások részben ezt a célt is szolgálják, mely egyúttal a 

közvetlen, illetve a kissé távolabbi környezet megismertetését is segíti. A csoportszobákban, jó időben az 

udvari tartózkodás ideje alatt mindig van lehetőség elegendő vízfogyasztásra. 

A vízedző hatását is megismerik a gyermekek nyári pancsolási, zuhanyozási lehetőséggel. 

Mozgás  

Az óvodáskorú gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás, mely fejlesztése többek 

között a gyermek értelmi, szociális képességeinek fejlődésére is hat. Ezért fontos feladat a mozgás 

megszerettetése, a mozgáskedv fenntartása, különböző módon történő bővítése.  

A mozgásigény kielégítését szabad és szervezett tevékenységek keretében valósítjuk meg. Szervezett 

tevékenység csoportonként a heti egy alkalommal a tornatermi mozgás, a mindennapos mozgás a délelőtt 

folyamán valósul meg vagy a csoportszobákban, vagy az udvaron. 

A szabadban végzett számtalan tevékenységgel (sport, játék, kirándulás) fokozzuk a gyermekek edzettségét, 

teherbíró képességét, segítjük fizikai fejlődését. 

Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

Kiszűrjük és elhárítjuk a veszélyforrásokat. 

Minden évben megismertetjük és rögzítjük a gyerekekkel a balesetvédelmi szabályokat, melyeket a 

játéktevékenységek (játékszituációk) keretében, valós élethelyzetekben kipróbálhatnak, elsajátíthatnak. 

Megalapozzuk a segélynyújtói szemléletet a gyermekekben 

A tárgyi feltételek biztosításával hozzájárulunk szerepjátékok (segítő-segített szerep megtapasztalása) 

kialakulásához.  

A tevékenységekben megismertetjük a gyerekeket az őket körülvevő veszélyforrásokkal, azok elkerülésével 

(csoportnaplóban rögzített baleset-megelőzés szabályai). 

A gyerekek érzelmi biztonságának megteremtésével alakítjuk szociális érzelmeiket (segítségnyújtás, 

együttérzés, bizalom, veszélyérzet.)  

4.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása 

Célunk, hogy olyan meghitt, családias légkört alakítsunk ki, mellyel a gyermeket egymáshoz, illetve a 

felnőttekhez való ragaszkodása révén, önfeledt játékra, cselekvésre ösztönözzük. 

A befogadás időszakát meghatározónak tartjuk, melyben a szülők aktív együttműködésére számítunk. 

Lehetőséget kap szülő, gyermek egyaránt az óvoda épületének, illetve szokásainak megismerésére, mely 

segíti a társas beilleszkedést. A gyermekek magukkal hozhatják azokat a tárgyaikat, melyek az otthon 

biztonságát jelentik. Az új gyermekek fogadásakor a tervezett szokásrendnek megfelelően végezzük a 
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tevékenységeket, sok-sok érzelmi megerősítéssel. A nagyobbak is kiveszik részüket ebben a tevékenységben, 

szeretettel, gyengédséggel segítik a kisebbeket az új környezet elfogadásában.  

Az óvodapedagógus első számú modell, példakép a társas kapcsolatok alakulásában. A jó kapcsolat alapja a 

feltétel nélküli szeretet, melynek korlátai is vannak. Az óvónőnek olyan képességgel kell rendelkeznie, ami 

minden gyermek számára megnyugtató, elfogadható: bátorítson, legyen türelmes, bizalomra épülő 

szemléletével vegye észre a sikert, illetve segítsen elviselni a sikertelenséget. Ezért kiemelten kezeljük az 

óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolat alakításában a pozitív attitűd 

megnyilvánulását.  

Az értelmes fegyelem a csoport életének nyugalmát biztosítja, a szokás-, és normarendszer megalapozását 

segíti. Az ismétlődő közös örömteli tevékenységek beépülnek az óvoda hagyomány rendszerébe, mélyítik az 

összetartozás élményét.  

Alapvető nevelési feladatunk a közösségben a kapcsolattartás alapvető szabályainak, a kívánt viselkedési 

módoknak az elsajátíttatása, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. (tiszteletadás, 

egymás megbecsülése, tapintat, figyelmesség, segítségnyújtás, türelem, önfegyelem, kudarctűrés, különböző 

emberek elfogadása).  

Az erkölcsi nevelés alapját képezi az, hogy milyen az egyén viszonya az örökkévaló Istenhez, önmagához, a 

családhoz, a nemzethez, a természeti és az épített környezethez. Ennek megalapozása által alakul a gyermek 

erkölcsi, akarati tulajdonsága, úgy, mint az együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, önfegyelem.  

Az óvodában tartott egyházi és világi ünnepekkel, olyan erkölcsi többletet nyújtunk a gyermekeknek, illetve 

a családjaiknak, mely segíti a gyermekeket ahhoz, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a 

nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföld és a családhoz való 

kötődés alapja.  Ezáltal sikerül rácsodálkoznia a természetben, a környezetben jelenlévő jóra, szépre, és ezek 

megbecsülésére.  

Értékelés és jutalmazás 

Cél: Pozitív példaadással, motivációval a helyes értékítélet megalapozása. 

 

Óvodapedagógusi feladat: 

Az értékelés személyiség és közösségalakító tényezőként való alkalmazása.  

A gyermekről készített szöveges átfogó értékelést az óvodapedagógusok évente két alkalommal a gyermek 

személyiséglapjának szempontsora alapján végzik. Elsődleges mérőeszköz a tudatos megfigyelés, illetve a 

logopédus, fejlesztőpedagógus által végzett szűrés. 

A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a szóbeli és 

metakommunikáció eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység 

biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású.  

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. 
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Fegyelmező intézkedések: az életkori sajátosságokból adódóan, mindig a pozitív irányba ható mintaadás, 

átterelés, megbeszélés, esetleg a tevékenység megállítása. Elkülönítés, étel, tárgy vagy szeretet megóvás, 

megszégyenítés, nem alkalmazható. Mindig a pillanatnyi magatartást, viselkedést, nem pedig a gyermeket 

ítéljük el. 

 

4.3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Célunk és feladatunk, hogy nyelvtanilag helyesen beszéljünk, bővítsük a gyermekek szókincsét, adjunk 

lehetőséget a gyermeki megnyilvánulások szóbeli, vagy akár metakommunikációs kifejezésének.  

Az anyanyelvi nevelés a nevelési folyamat egészében jelen van, segíti a gyermekek önbizalmának fejlődését, 

szociális kapcsolatainak kialakítását, ami egyik feltétele a zökkenőmentes iskolakezdésnek. Törekszünk arra, 

hogy gyermekeink minél többet beszéljenek az őket érdeklő témákról, mindezzel biztosítva a beszélő 

környezetet.  

Olyan családias, szeretetteljes légkört teremtünk, ahol bátran elmondhatják gondolataikat, élményeiket. 

Változatos tevékenységek biztosításával a gyermeki kíváncsiságra, meglévő ismeretekre építve fejlesztjük 

kommunikációs készségüket. 

Fontosnak tartjuk a környezet példamutatását, mintaadását, ezért a gyermekekkel foglalkozó felnőttek 

beszédstílusára, hanglejtésére fokozottan odafigyelünk. A beszédészlelés, beszédértés akadályoztatása 

esetén, a beszédhibák javítására logopédus segítségét kérjük.  

A szép magyar beszéd elsajátítása programunkban kiemelt jelentőséget kap. Az édes-anyanyelv szeretetét, 

megbecsülését választékos, szép, tiszta kifejezések, sok vers, mese hallgatásával kívánjuk megvalósítani. 

Óvodapedagógusi feladat: 

● A kommunikációs képesség fejlesztése érdekében minél több lehetőséget adni a gyermekek 

beszéltetésére, 

● a szülők figyelmének felhívása a gyermekkel történő beszélgetés fontosságára, 

● egyéni fejlesztés biztosítása – fokozottabb odafigyelés a lemaradókra, 

● az iskolai alkalmasság elősegítése, 

● nyelvtanilag helyes beszéd, a gyermekek szókincsének bővítése, metakommunikációs kifejezések 

használata. 

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításában: 

Célunk, hogy változatos tevékenységeken keresztül, a gyermekek kíváncsiságára, tapasztalataira, utánzási 

vágyára építve fejlesszük értelmi képességeiket, kreativitásukat. 

Feladatunk a gyermekek érzelmi, értelmi alapigényének kielégítése a különféle tevékenységek 

biztosításával. 
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A gyermekek egyéni fejlettségét, érését figyelembe véve kívánjuk eljuttatni őket arra az ismeretszintre, mely 

a továbbiakban készséggé, jártassággá alakul. 

Az ismeretek rendszerezésével, az elsősorban játékban történő gyakorlás általi rögzítéssel fejlődik 

érzékelésük, észlelésük, emlékezetük, képzeletük, gondolkodásuk.  

Óvodapedagógusi feladat: 

● sokrétű tevékenység, különböző élethelyzetek biztosítása, 

● a gyermek egyéni érdeklődési körének figyelembe vétele, 

● a természeti és társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek észrevetetése, 

megismertetése. 
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5. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

5.1. Személyi feltételek 

A nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, ezért az óvodai légkör megteremtésében meghatározó az 

óvodapedagógus gyermekekhez fűződő viszonya. A gyermekek mintakövetéssel tanulnak, ezért fokozottan 

igaz, hogy az óvodapedagógus és a munkájukat segítő nem pedagógusok minden megnyilvánulása 

modellértékű. A gyermekcsoportokban a felnőttek munkája összehangolt, az óvodapedagógusi jelenlét a 

nevelés egész időtartamában folyamatos, állandó. 

Az óvodánkban dolgozó óvodapedagógusok rendelkeznek azzal a keresztényi lelkülettel, ami jelenti a 

gyermekszeretetet, az elfogadást, az együttműködést, a kiegyensúlyozottságot, tapintatot, türelmet. 

Személyes, kapcsolatépítésre képesek, ismerik a gyermekek szokásait, örömeit, bánatait. Eszköztárukban 

szerepel a humor, a kedvesség, az érdeklődő odafordulás.  

Az óvodapedagógusok, és a nem pedagógus dolgozók egymás közötti érintkezése megfelel azoknak a 

normáknak, amelyek a gyermekek érdekei szerint valók. Mindannyiunk igénye az önművelés, a szakmai, 

hitbeli tájékozottság, szaktudás fejlesztése.  

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztéséhez speciálisan képzett szakember segítségét kérjük. 

5.2. Tárgyi feltételek 

Jól felszerelt csoportszobáink a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel jól szolgálják a gyermekek 

személyiségfejlődését. A mozgásos tevékenységek szervezéséhez adottságaink megfelelőek.  

A bútorok, berendezések összeállításánál főként a természetes anyagokból készült tárgyakat, eszközöket 

részesítjük előnyben. Az igényes, a gyermekek biztonságát szolgáló, egymással harmonizáló környezet 

kialakítására törekszünk.  

A bútorok kiválasztásánál szempontunk az egészségügyileg tesztelt, praktikus, a gyermekek testméretéhez 

igazodó székek, asztalok, bútorok, fektetők beszerzése. A működési feltételek szinten tartásához, az 

eszköznorma teljesítéséhez, folyamatosan pályázati, szponzori, alapítványi támogatásokkal egészítjük ki az 

intézményi költségvetést. A játék és eszközbeszerzések során alkalmazzuk a gyermeki hozzáférhetőség elveit. 

Az óvoda dolgozói számára az adottságokhoz mérten igyekszünk a megfelelő munkahelyi környezetet 

megteremteni. 

Kisméretű udvarunk megfelel az EU-s normáknak, kialakításakor szempont volt az, hogy legyen megfelelő tér 

a szabad mozgásra a szabad játékra egyaránt. A gyermeklétszám és az udvar mérete miatt két csoport 

tartózkodik egyszerre az udvaron, így a szabad játék, az önfeledt mozgás örömtelibb. Minden reggel az 

óvodapedagógusok átbeszélik, hogy melyik két csoport megy ki tízórai után először, és melyik akik a későbbi 

időpontban levegőznek. A nagycsoportosok gyakran mennek a közeli játszótérre, vagy sétálni. 
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5.3. Az óvodai élet megszervezése 

Az óvoda nyitva tartása a szülők és a fenntartó igényei alapján szerveződik. Az óvoda nyitásától zárásáig az 

óvodapedagógusi feltétlen jelenléte és közreműködése biztosított. 

Gyermek csoportonként két felsőfokú végzettségű óvodapedagógus irányítja a nevelőmunkát.Az 

óvodapedagógusok heti váltott műszakban dolgoznak. A párhuzamosan is végezhető, differenciált 

tevékenységek szervezése, illetve óvodásaink együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, 

fokozatosan növekvő időtartamú (5-35 perc)csoportos játékos tevékenységek tervezésével, szervezésével 

valósul meg a gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődésük. Mindezek 

megvalósításához a jól kialakított napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket. Ezek kialakításával a gazdag 

játéktevékenységbe ágyazott élménynyújtás, beszélgetések, egyéni bánásmód, érzelmi nevelés, megfigyelés, 

differenciált és speciális képességfejlesztés harmonikus egységben van. 

A gondozásnak kiemelt szerepe van, a gyermekek önállóságának segítésében együttműködve a dajkákkal. A 

gondozást végző munkatársak konkrét munkaköri leírás alapján, az óvodapedagógusokkal összeegyeztetve 

látják el feladataikat. 

A napirend kialakításakor a gyermekek egyéni szükségleteit, sajátosságait, a szülők reális igényeit, és a tárgyi 

feltételeket vesszük figyelembe. Elvünk a rugalmasság és a folyamatosság, melyhez a két-két egymás melletti 

csoport összehangolt munkája szükségszerű. A napirendet úgy alakítjuk, hogy a szülők – a házirendben 

meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. 

Az óvodapedagógusok csoportba sorolásakor mértékadó szempont a gyermekek érdeke. Felmenő rendszer 

biztosításával erősítjük a csoport óvodapedagógusához való kötődést.  

A hetirend kidolgozása a csoportban dolgozó óvodapedagógusok önálló joga. 

A gyermekcsoportok szervezésénél törekszünk az azonos életkorú csoportok kialakítására, de a jelentkezők 

életkora, illetve az óvodában visszamaradó gyerekek legoptimálisabb elosztása miatt vegyes és részben 

osztott csoportok is működnek.  

A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermekek egyéni megfigyelései folyamatos írásbeliséget 

kívánnak. Az óvodapedagógusok megtervezik a csoport szokás-, és szabályrendszerét, eseménytervét, az 

óvodavezető pedig az éves munkatervét. A pedagógiai megfigyelésekről készített feljegyzések és egyéb 

adatok rögzítése a saját készítésű csoportnaplóban történik, melyek harmonizálnak az intézmény stratégiai 

dokumentumaival.  

Nevelőtestületünkben megvan az igény az önértékelésre és önelemzésre, ezért helyi nevelési programunk 

felülvizsgálatát évente elvégezzük.  

Minden gyermekről személyiséglapot (anamnézist) töltünk ki, mely a család szociokulturális jellemzőit, a 

nevelési légkört mutatja meg.  
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A fejlettségmérő lapok az értelmi-, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés folyamatainak megragadását, a 

gyermekek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat tartalmazzák, melyről a szülők 

félévente tájékoztatást kapnak.  

Vezetésük lehetőség szerint természetes helyzetben alkalmazott megfigyelésen alapul, esetenként játékos 

egyéni vizsgálaton. Az adatközlésen túl a családdal való kapcsolatfelvételt is megkönnyíti ez a folyamat. 

Napirend javaslat 

IDŐTARTAM TEVÉKENYSÉG 

700-1145 Szabad játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a 
csoportszobában vagy a szabadban 

Mindennapos frissítő mozgás, illetve tervszerűen szervezett mozgás  

(csoportszobában, tornateremben vagy az udvaron) 

Reggeli áhítat - az elcsendesedés perceinek megteremtése 

Gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés 

Étkezéshez szükséges előkészületek, étkezési ima, tízórai 

A környezetünk megfigyelése, a megélt tapasztalatok feldolgozása, 
rendszerezése spontán és szervezett formában – ismerkedés a teremtett 
világgal 

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez 
igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló 
tanulás  

1145-1430 Gondozási feladatok: öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek 

Étkezési ima, ebéd 

A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, mese, ének, ima 

1430-1700 Folyamatos ébredés, gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés, étkezési 
ima, uzsonna 

Szabad játék a csoportszobában, illetve az udvaron,  

párhuzamosan végezhető tevékenységek a szülő érkezéséig 

 

A tevékenységek szervezeti formái 

Párhuzamosan végezhető differenciált és 
csoportos tevékenységek tervezése és 

szervezése 

Tervezetten szervezett tevékenység 
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 Játék 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megismerése 

             Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 Munkajellegű tevékenységek 

 
 
 

 Hitre nevelés 

 Mozgás 

 Mozgásos játék (mindennapos mozgás) 

              Verselés, mesélés 

              Ének, zene, énekes játék, gyermektánc    

 

5.4. Az óvoda kapcsolatai 

Kapcsolat a családdal 

Célunk a keresztény értékrenden alapuló közösségépítés, mely védi és támogatja az egyént, és segíti a 

problémák pozitív megoldását.  

Feladat: a kapcsolat ápolása, hogy a teljes nyitottság, őszinteség légkörében a családi nevelésre támaszkodva 

tudjuk együtt nevelni a gyermekeket.  

Alapelvünk a kölcsönös egymásra figyelés, az egymás felé fordulás, hogy az Istenhez való pozitív irányulás 

értékként legyen jelen. 

Valljuk, hogy a kialakított hagyományok a család és óvoda összekapcsolódását, családi közösségek létrejöttét 

segítik, melyek az intézményt népszerűsítő alkalmak is egyben. Fontosnak tartjuk olyan alkalmak teremtését, 

(pl. szülői egyéni beszélgetések, ismeretterjesztő, pedagógiai tartalmú előadások) ahol a családok 

megoszthatják egymás között gyermeknevelési és egyéb tapasztalataikat, és konkrét élethelyzetekből vett 

tanácsokkal gazdagíthatják egymást. 

A kapcsolattartás változatos formáit alkalmazzuk: anyás befogadás, napi kapcsolattartás, szülői értekezletek, 

fogadó órák, nyílt napok, szülőkkel együtt szervezett rendezvények, kirándulások, játszóházi rendezvények, 

családi áhítat, ünnepélyek. 

Az együttműködés során keressük a segítségnyújtás családokhoz illesztett megoldásait (intervenció). 

Az együttnevelés záloga a kölcsönös bizalom, melynek érdekében rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket 

gyermekük fejlődéséről. Szorgalmazzuk a szülő-óvodapedagógus párbeszédet, törekszünk arra, hogy az 

óvodai katolikus nevelés alapvető értékei a szülők számára is alapvetők legyenek. 

Az óvoda és az iskola 

Az óvoda az iskolával szoros, napi kapcsolatot alakít ki, mely a gyermekek zavartalan iskolakezdését segíti elő, 

és erősíti az egy intézményhez tartozás érzését. Közös feladatunk és célunk, hogy az óvoda iskola közötti 

átmenet zökkenőmentesen, problémamentesen történjen, és a beilleszkedés zavartalan legyen. 
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A kapcsolattartás formái: látogatások, tapasztalatcserék, iskolahívogató programok, tájékoztatások a 

gyermekek egyéni fejlődési üteméről, várható alkalmazkodási nehézségeiről, értekezletek, munkaközösségi 

foglalkozások, továbbképzések, egymás rendezvényein, ünnepein történő megjelenés, közreműködés. 

A szülők figyelmébe ajánljuk a havi iskolai misehallgatást, igyekszünk a gyermekeket más templomokkal is 

megismertetni. 

Az óvoda egyéb kapcsolatai 

Az óvoda tartalmi kapcsolatot alakít ki a Fenntartóval, az Orsolyita Rendházzal. Tágabb, de szakmai 

kapcsolattartás nélkülözhetetlen a város, a megye (egyes esetekben az ország) katolikus óvodáival.   Óvodánk 

törekszik kapcsolatot keresni, találni, külhoni magyar nyelvű óvodákkal. 

További szakmai kapcsolatot tartunk a pedagógusok szakmai továbbképzése a város pedagógiai munkájába 

való bekapcsolódás érdekében: 

o Oktatási Hivatallal 

o Megyei Pedagógiai Intézettel 

o Liszt Ferenc Zeneiskolával 

o Bölcsődékkel (Türr I., Báthory) 

o Az intézmény orvosával, védőnőjével 

A gyermekek ismereteinek bővítése, a világba való kitekintése érdekében kapcsolatot tartunk: 

o Győri múzeumokkal 

o Győri könyvtárakkal 

o Bábszínházakkal 

o Generációk Házával 

o Győri Nemzeti Színházzal 

o Richter Teremmel 

o Idősek Otthonával (Szent Angéla, Apáca utca) 

A gyermekek védelme és a családok megsegítése érdekében rendszeres, illetve alkalomszerű kapcsolatot 

tartunk:  

o Család és Gyermekjóléti Szolgálattal 

o Pedagógiai Szakszolgálattal 

o Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 

o Karitásszal – Máltai Szeretetszolgálattal 

o Családsegítő Központtal 

o Védőnői Szolgálattal 
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6. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

6.1. Hitre nevelés 

Célunk, hogy a gyermekek a nevelés során nyitottá, érdeklődővé váljanak a hitbeli ismeretek és szokások 

befogadására.  

Feladat: sokoldalú megtapasztalással, közösen megélt, a családból hozott hitélményekkel a katolikus értékek 

közvetítése, gazdagítása. 

Óvodapedagógusi feladat: 

● A katolikus embereszmény megalapozása az erkölcs, a jellemformálás eszközeivel (ismeretnyújtás, 

érzelem, akarat), 

● Isten szeretetének megéreztetése a gyermekben, 

● a keresztény családi nevelés folytatása,  

● a pillanatnyi érdekek és a katolikus értékek közti különbség felvillantása (erkölcsi jó és rossz), 

● az egy közösséghez tartozás érzésének erősítése, 

● a vallásukat nem gyakorló (más vallású), de az óvoda programját elfogadó családok hitbeli 

ismereteinek bővítése, közvetítése a gyermek által a család felé, 

● templom látogatásokkal a liturgia eszközeinek megismertetése, 

● az ünnepek vallásos tartalommal való megtöltése, 

● a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség stb. „gyakorlása” a napi életben, minden tevékenység során, 

● a teremtett világ megbecsülése, óvása, védése, a környezettudatos magatartás gyakorlása, 

● az igényes, életkornak megfelelő vallásos tartalmú imádságok, énekek kiválasztása, 

megismertetése. 

A hitre nevelés, amely elválaszthatatlan az erkölcsi neveléstől az óvodai élet egészében jelen van, komplex 

módon épül be a mindennapokba. Ezért nagy jelentősége van a fokozatosságnak, a rendszerességnek. A 

gyermekeket igyekszünk olyan hitélmények birtokába juttatni, mely alapot képez a tudatos hívőség 

szempontjából. 

Nevelői gyakorlatunkban hangsúlyt kapnak a társadalmi együttélésre vonatkozó tartalmak, mint a nemzeti 

érzület, az önbecsülés. 

Az óvodás gyermek életében nagy jelentőségűek az ünnepek, melyek a szülők számára is nyitottak, elvárt 

eseményekké váltak. A karácsonyvárás, a húsvétra készülődés nagyobb hangsúlyt kap, ezzel meghagyva a 

családi otthoni ünneplések bensőségét. 
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Az anyák napi ünnepély méltó keretben és környezetben, intézményünk kápolnájában kapja meg felemelő 

rangját. 

Egyházi személyekkel való találkozás (Orsolyita nővérek, tisztelendő atyák) a gyermek számára a hitéleti 

ismeret, kapcsolat erősítését szolgálja.  

Missziós feladatként vallási témájú beszélgetéseket, összejöveteleket szervezünk, mely a hitüket kereső 

szülők vallási kötődésének kialakulását segíti. 

Óvodán kívüli közös rendezvényeink mindig egy-egy templomhoz, zarándokhelyhez kötődnek. 

A liturgikus év eseményei az óvodai tervezés alapját képezik, melynek egyik alkotóeleme a szentek példája, 

a róluk való megemlékezés. 

Mindezen feladatok ellátásához, hivatástudó, keresztény életvitelükkel példát adó óvodapedagógusok és a 

munkájukat segítő dajkák részvétele nélkülözhetetlen. 

6.2. A játék 

Cél: a játék által a keresztény értékekre fogékony gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének 

kibontakoztatása, képességeinek fejlesztése. 

Feladat: a gyermek elemi pszichikus szükségleteinek kielégítése kreativitást erősítő, élményt adó 

tevékenységekkel. 

Óvodapedagógusi feladat: 

● a szabad játék túlsúlyának érvényesítése nyugodt légkör megteremtésével, 

● elegendő hely és megfelelő hosszúságú idő álljon a gyermekek rendelkezésére, 

● ötletgazdag játékkínálat, játékeszköz biztosítása, 

● a gyermekek játékötleteinek tiszteletben tartása (nem szükséges a mindig beavatkozás), 

● a gyermekek tapasztalatainak gazdagítása, élményekhez juttatás, 

● a gyermekek fejlődésének megfigyelése a játékában történő. 

A játék a gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, ezáltal a leghatásosabb fejlesztő eszköz. A 

játékban fejlődnek ki azok a sajátosságok, amelyek későbbi magatartását meghatározó módon változtatják 

meg. 

A játékban fejlődik a mozgás, kézügyesség, önállóság, erős hatással vannak az értelmi képességek 

alakulására, a kreatív együttműködésre. 

A személyiség erősödését fokozzák a pozitív érzelmek, melyek a közlési vágyat ébresztik a gyermekben. A 

játékban válnak közelivé és elfogadhatóvá a viselkedési és egyéb szabályok. A játék ízlésformáló szerepe 

mellett, nem hanyagolható el a társas kapcsolatok alakulása. 

A játék zavartalanságát rugalmas napirend kialakításával biztosítjuk. Utánozható mintát adunk a játékhoz, de 

direkt módon nem befolyásoljuk a játék alakulását. Tudatos jelenlétünkkel célunk nem az akaratunk 

tekintélyelvűségen alapuló érvényesítése, hanem a gyermek személyes erkölcsének megalapozása. 
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A gyermek akkor érzi jól magát az óvodában, ha jót játszott, és akkor válik kiegyensúlyozott felnőtté, ha 

gyermekkorában jól kijátszotta magát. A játék gazdag világ, amelyben minőségileg csoportosíthatók, de 

egymástól nem választhatók el az egyes játékfajták. A csoportszobát úgy rendezzük be, hogy a gyermekeknek 

bármikor lehetőségük legyen meghitt sarkokban az elkülönülésre, kis kuckók kialakítására. 

Az alkotás örömét élik át a gyermekek, amikor építenek, ezért az építő sarokban nagy és kisméretű 

fakockákat, áthidaló lapokat, különböző formájú és színű építőelemeket helyezünk el.  

A játék során bábozáskor, a dramatikus játékban használja a képzelet, a belső képkészítés folyamatát. Az 

érzelmi világát, belső történéseit, vágyait jeleníti meg egy-egy történet, mese eljátszásában. A bábok, az 

általuk barkácsolt dramatizáláshoz szükséges kellékek mindig a gyermek rendelkezésére állnak. 

Gyermekeink játékát a feltételek megteremtésével úgy kívánjuk alakítani, hogy kommunikációs képességeik, 

szabálytanulási készségük, társakhoz való viszonyuk együttes cselekvőképességük fejlődjön. 

Jelentős szerepe van a játéknak a gyermekek beszédkészségének fejlődésében is, igyekszünk a beszédkedvet 

fenntartani, bővíteni, esetlegesen óvónő által kezdeményezett anyanyelvi játékokat játszani. 

 

6.3. Verselés, mesélés 

Célunk: a mesék, versek, mondókák által erkölcsi többlet nyújtása, a magyar anyanyelv szépségének, 

kifejező erejének megismertetése. 

Feladat: nemzeti, keresztényi tudat erősítése nyelvileg és esztétikailag tiszta meséken, verseken, irodalmi 

alkotásokon keresztül. 

Óvodapedagógusi feladat: 

● A mindennapos mondókázás, mesélés, verselés nyugodt hangulatának megteremtése,  

● motiváció megteremtése és fenntartása, 

● a nemzeti, keresztényi tudat erősítése 

● a közvetített irodalmi anyag igényes összeállítása, és élményszerű közvetítése, 

● könyvek használatának és megbecsülésének alakítása, 

● a közösen átélt élmények, ünnepek által közösségi érzésük erősítése. 

A mese és vers értéke olyan erkölcsi többlet, amely emberi kapcsolatokra tanít, belső indulati élményeket 

közvetít. A gyermek nem várja, hogy a történet igaz legyen, fontos a meseszerűség, a sajátos környezet, 

sajátos szereplőkkel. A gyermek kettős tudattal éli meg az eseményeket, oldja a szorongását, segíti a belső 

képalkotást. Ebben nagy szerepet biztosítunk a bábozás, dramatizálás feltételeinek megteremtésével, 

melyben jelentősek a bibliai történetek. 

Az óvodába lépő gyermekek anyanyelvi készség szintje függ a családok irodalom szeretetétől, igényességétől 

és az audiovizuális eszközök, a média családban elfoglalt helyétől. Ezért fontosnak tartjuk a szülők 

szemléletének formálását a bensőséges kapcsolatot feltételező nevelés irányába. 
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Ezért az óvodai irodalmi anyag kiválasztásakor fontosnak tartjuk: 

o az anyanyelvileg tiszta, értékes mesét, verset, 

o a népi alkotásokat, a népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a 

magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeit, meséit, 

o  jelentős költői, írói művek válogatását a magyar és világirodalomból.  

Nem hagyhatók ki az imádságok, könyörgések és a vallásos irodalomból vett költészeti alkotások.  

 

6.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A zenei nevelés célja: a közös ének, a játék öröme, a zene megszerettetése, a szépre, a tiszta forrásra való 

rácsodálkozás, a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása. 

Feladata: a zenei ízlésformálás az esztétikai fogékonyság növelése, a zenei hallás és ritmusfejlesztés. 

Óvodapedagógusi feladat: 

● A „tiszta forrásból” merített igényes értékközvetítés, 

● csoporton kívüli zenei élmények felkínálása, 

● az életkornak és a fejlettségnek megfelelő anyag-, és hangterjedelem választás, 

● egyház-zenei élménynyújtás. 

A zenei nevelés az óvodáskorú gyermekek számára kiemelt tevékenység, mert a zenélés örömén túl serkenti 

a gyermekek képi, irodalmi és esztétikai kíváncsiságának kielégítését, megalapozza alkotókedvét zenei 

anyanyelvét, mozgáskultúráját. 

A zene elemei külön-külön is értékes nevelő eszközök. A ritmus, a gyermektánc figyelmet, koncentrációt, 

határozottságot, beidegző képességet fejleszt. A dallam az érzésvilágot nyitja meg, a hangszín a hallásszerv 

élesítője. A ritmikus játékkal, dallal járó testközelség mély emocionális kapcsolatot, kötődést, biztonságot ad. 

Lehetőséget biztosítunk, hogy ők maguk is zenélhessenek, használják a hangszereket, örömöt leljenek benne. 

A zenehallgatásra is több alkalom kínálkozik a nap folyamán. A gyermekeket megismertetjük a nemzeti 

értékeket hordozó, klasszikus és kortárs művészeti alkotásokkal. Kodály Zoltán útmutatásai alapján, Forrai 

Katalin által kidolgozott módszer szerint dolgozunk. 

Magyar anyanyelvünkkel egyidős magyar népdalaink, néptáncaink az egész nép életét átfogják. Népdalaink 

igazi gyöngyei a vallásos népénekek. A népdalok éneklésén, a néptáncon, népi játékokon keresztül 

megismertetjük a gyerekekkel a hagyományokat.  Mindezek olyan kultúrkincsek, melyeket meg kell őriznünk, 

és tovább kell építenünk a gyermekek életében. 

A programokhoz hangversenyeket is szervezünk, amit hangversenyteremben vagy iskolás gyermekek 

előadásában hallgatnak meg. Örömmel fogadjuk a szülők által felajánlott házi muzsikálást.  
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6.5. Hagyományápolás – Hagyományteremtés 

6.5.1. Néphagyományőrzés  

A néphagyományőrzésnek, mint nevelésnek célja a gyermek harmonikus fejlesztése, a néphagyomány-

ápolás, a természet óvás gazdag hatás rendszerével. 

Feladat: a hagyományápolás közben történő együtt játszás, együtt munkálkodás, tervezgetés örömtelivé 

tétele, a várakozás izgalmának megélése. Az ünnep legyen vidám hangulatú, felszabadult együttlét! 

Néphagyományaink az évszázadok folyamán szoros egységbe fonódtak a kereszténységgel. Ezért a magyar 

hagyományrendszerben nem választhatók szét egymástól. Az egyhangú hétköznapokat változó és 

hagyományos ünnepeink színesítik évszázadok óta. A magyar nép szellemisége és hitvilága ölt gazdag formát 

jeles népi szokásainkban. 

A megváltozott életkörülmények hatására már az óvodában is jelen vannak a modern társadalmi igények. A 

népi játékokkal azonban azokat az értékeket akarjuk „átmenteni”, amelyeket a népi életmód tapasztalatai, a 

szellemi hagyatékok és a tárgyi alkotások tudnak nyújtani. A népi dalos játékon és gyermek néptáncon túl, 

ugyanígy szükségletet elégítenek ki a népi mondókák, a népmesék, a kismesterségeket utánzó kézműves 

tevékenységek és a tudatos környezetformálás is. 

Programunkban elsősorban győri, kisalföldi, rábaközi, szigetközi népszokásokat elevenítjük fel olyan 

népköltészeti értékek versek, rigmusok, mesék megismertetésével, melyek a szép magyar beszédet, 

választékos kifejezőkészséget segítik elő, ezzel együtt a kötődést erősítik a hazához, magyarságunkhoz. 

Az óvodában feldolgozható néphagyományokat tartalmazza „Az esztendő nevelő munkája keresztény 

szemmel a néphagyományok tükrében” című módszertani útmutató, mely a program ajánlott irodalmi 

anyaga. Eljátszható feldolgozásokat találunk benne, mint például: a szüret, Szent Márton napja, András napi 

ólomöntés, adventi szokások, Lucázás, Karácsonyi mendikálás, komázás, komatál küldés. 

6.5.2. Hagyományos ünnepek, rendezvények 

Óvodapedagógusi feladat: 

● A gyermekek ráhangolása az ünnep hangulatára, élménykeltés, 

● a gyermekekhez közel álló népszokások megismertetése, 

● a közösségi összetartozás fontosságának érzékeltetése (haza, család, óvoda…), 

● a múlt értékeinek megbecsülése és óvása, 

● a szülőföldhöz, szűkebb környezethez tartozás érzésének átélése, 

● közös élmények megszervezése a közösség formálása, az egymásra való odafigyelés érdekében,  

● a családok bevonása az ünneplésbe. 

A történelmi eseményekre, személyekre való visszaemlékezések, vallási, rituális megemlékezések azért 

lényeges, hogy a közösséget figyelmeztesse, emlékeztesse a jónak, a nemesnek a fontosságára. 
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Ezek tudatában olyan ünnepeket, rendezvényeket szervezünk, melyek kicsi közösségünket a nagy 

közösséghez, magyar népünkhöz kapcsolják, ugyanakkor sajátos szokásai együvé tartozásunkat fejezik ki. 

Vallási, nemzeti ünnepeink ragyogó alkalmat adnak a különféle viselkedési szokások kialakítására, 

rögzítésére, jó lehetőséget biztosítanak a családokkal való harmonikus kapcsolattartásra. 

Mindezek figyelembe vétele mellett kívánjuk elérni, hogy a gyermekekben alakuljon ki a népi, nemzeti 

értékeinkhez, a szülőföldhöz, az itt élő magyar és más nemzetiségekhez való ragaszkodás, elfogadás. 

Tervezett hagyományaink, ünnepeink: 

● Szent Mihály-napi vásár 

● Szent Márton napi lámpás felvonulás 

● Szent Miklós ünnepe 

● Húsvét, karácsonyi ünnepkör /nagyböjt, advent/ 

● Méltó megemlékezés nemzeti ünnepeinkről (márc. 15., okt. 23.) 

● Kirándulások szervezése (szülői és egyéb finanszírozással) 

● Gyermekek születésnapjának megünneplése 

● Farsangi bál felnőtteknek közösen az iskolával 

● Anyák napja verssel, énekkel, ajándékkal az intézmény kápolnájában 

● Gyermeknap megünneplése: sport, játék, vetélkedő 

● Idősek – nagyszülők köszöntése 

● Évzáró ünnepély 

6.6. A mozgás 

Cél: a gyermekek mozgásigényének kielégítése, testi képességek fejlesztése, a harmonikus mozgás 

kialakítása. 

A mozgásfejlesztés feladata: a tervezett, szervezett, irányított mozgásos tevékenységekkel és mozgásos 

játékok biztosításával a mozgáskultúra fejlesztése. 

Óvodapedagógusi feladat: 

● elegendő idő, hely és eszköz biztosítása a szabad mozgáshoz, 

● a gyermekek életkorának és egyéni szükségleteinek megfelelő mozgásos anyag megválasztása, 

● a gyermekek számára a szabad levegőn tartózkodás lehetőségének biztosítása. 

A mozgásfejlesztés az egész személyiség fejlesztésére irányul, hat az egészséges életmódra nevelés, az 

értelmi nevelés és az erkölcsi fejlődés területeire is. 

A különböző mozgások felidézésével fejlődik a gyermekek vizuális memóriája, a téri irányok és különböző 

formák megismerésével gyarapodnak ismeretei. Mozgás közben számtalan lehetőséget adunk mennyiségi, 

formai, tapasztalataik megszerzésére. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés megfelelő egymásra 

hatása. 
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Közös mozgások során segítjük társas kapcsolataik kialakulását, erősítjük az egymásra figyelés képességét, 

fejlesztjük önuralmukat, toleranciájukat, együttműködő képességüket, akaratukat, problémamegoldó 

gondolkodásukat. 

A természetes mozgáskedv kialakítása érdekében, gyermekeink számára biztosítjuk a szabad mozgás 

lehetőségeit, tudatosan alakítjuk az ehhez szükséges környezetet, eszközt. 

Anyagát a mozgás és testséma programok képezik. A kisebbeknél a testséma-fejlesztésből az oldaliság 

érzékeltetése, a mozgásfejlesztésben pedig az egyensúlygyakorlatok, koordinációt fejlesztő gyakorlatok, a tér 

mozgásos megismerése a feladat. A nagyobbaknál kiemelt hangsúlyt kap a finommozgás, az észlelés, a 

mozgás közbeni alaklátás és a tér mozgásos megismerése.  

A tornatermi mozgáson az udvarokon kívül kihasználjuk közeli játszóterek adottságait, lehetőségeit.  

A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás fontos szerepet kap napirendünkben, minden gyermek 

számára lehetőséget biztosítva. Törekedünk arra, hogy olyan mozgásos játékokat válasszunk, mely legjobban 

fejlesztő, ami a felfrissítést, az edzést, illetve mozgásszintjük testi képességeik fejlődését szolgálja. Ennek a 

mozgásnak az anyagát mozgásos játékokból, gimnasztikai gyakorlatokból állítjuk össze, beépítve a lábtorna, 

tartásjavítás elemeit.  

6.7. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Célja, hogy a gyermek szívesen tevékenykedjen, a rajzolás, mintázás, kézimunka legyen a gyermek számára 

örömteli tevékenység.  

Feladat: a gyermekek látására és tevékenykedésére épülő képességek fejlesztése, fejlődjön esztétikai érzéke, 

önkifejezése.  

Óvodapedagógusi feladat: 

● Ötletadó, esztétikus környezet biztosítása, 

● megfelelő méretű és minőségű eszközök biztosítása, 

● technikai megoldások gazdagítása, 

● műalkotások, népművészeti elemek, nemzeti szimbólumok megismertetése. 

A tevékenységet az óvodai élet egész napján folyamatosan szervezzük. Fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni 

fejlődésének figyelemmel kísérését, s ha szükséges egyéni foglalkozással segítjük a differenciált fejlesztést 

igénylő gyermekek tevékenységét, a tehetségek bátorítását. 

Törekszünk a változatos ábrázolási anyagok, eszközök biztosítására. Bevonjuk a gyermekeket környezetük, a 

csoportszobák, a folyosók, az óvodaudvar esztétikus berendezésébe, díszítésébe. Az ábrázolási 

tevékenységek megszervezéséhez alapul vesszük az évszakok változásait, a természet szépségeit, a 

gyermekeket körülvevő világ eseményeit, jelenségeit, a magyar népművészet tárgyait. Felhívjuk a gyermekek 

figyelmét a vallásos képzőművészet szépségeire, formáira. 
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Az óvodában alkalmazott egyéb tevékenységi formák: építés, plasztika, képalakítás, környezetalakítás, 

találkozás a műalkotásokkal és a természet szépségeivel, szokások, gyűjtések megszervezése 

6.8. A külső világ tevékeny megismerése 

A környezet, a külső világ tevékeny megismerésének célja, hogy a gyermekek megismerjék közvetlen és 

tágabb környezetüket, az Isten teremtette világot.  

Feladata: a környezettudatos magatartás, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, 

szabályok kialakítása.  

Óvodapedagógusi feladat: 

o A gyermekek érdeklődésének ráirányítása a természet, a teremtett világ értékeire. 

o Minél több tapasztalati úton szerzett ismeret átadása. (Séták, kirándulások szervezése.) 

o Megismertetni a hazai, helyi hagyományokat, a szülőföld, az ott élő emberek szokásait, a 

közösséghez tartozás élményét, nemzeti, családi, tárgyi kultúra értékeit. 

o A természet megszerettetése, óvása, védelme (növény és állatvédelem, madáretetés), jeles zöld 

napok megtartása. 

o A fenntartható fejlődés érdekében a környezettudatos magatartás formálása. (hulladékkezelési 

kultúra energia és víztakarékosság) 

o A problémahelyzetek és az ezek megoldásához való pozitív viszony kialakítása. 

o A logikus gondolkodás megalapozása, az ok-okozati összefüggések felismertetése, 

megtapasztalása. 

Megmutatjuk a gyermekeknek a közvetlen környezetük esztétikumát, az ahhoz tartozó hangokat, a színeket, 

illatokat, az élet változó ritmusát. 

E tevékenység komplex módon áthatja a nevelés valamennyi területét, hiszen azok feladatai számtalanszor 

ennek során valósíthatók meg. Az ismeretszerzés spontán és szervezetten történik, arra törekszünk, hogy a 

tapasztalatokat az óvoda környezetében, Duna parton, belvárosi utcai séták alkalmával a csoportok 

élősarkában, a mindennapi játékuk során szerezzék meg.  

A napi életet átható tudatos megmutatás, észre véttetés, láttatás megalapozza a gyermekek természet iránti 

szeretetét, tisztaságának, szépségeinek védelmét, a Teremtő munkájába való bekapcsolódást. A gyermekek 

között és velük bátran mondjunk köszönetet a teremtett világ szépségeiért. 

Témaköreinket a természet jelenségeiből, a mindennapi életünk aktuális eseményeiből, élményeiből állítjuk 

össze, mert ezek táplálják a gyermek játékát, alkotásait, érzés és gondolatvilágát. 

A matematikai tartalmú tapasztalatok szerzésének célja: hogy megismerjék a gyermekek az őket 

körülvevő világ mennyiségi, formai kiterjedésbeli összefüggéseit. 

Feladat: a gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, a matematikai kíváncsiság kibontakoztatása 

és ennek kielégítése.  
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A számfogalom megalapozására mérési, feladatokat végzünk, és igyekszünk geometriai tapasztalatokhoz 

juttatni a gyermekeket. 

A matematikai nevelés anyagát nem elvont ismeretekkel valósítjuk meg. A környezet megismerése során 

szerzett élmények, matematikai tevékenységek tárházát kínálja. 

 

6.9. Munkajellegű tevékenységek 

Célunk, olyan készségek és tulajdonságok kialakítása, melyek a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt 

kapcsolatát pozitívan befolyásolják. 

Feladat: a gyermeki munka megszerettetése munkajellegű tevékenységek feltételének biztosításával. 

Óvodapedagógusi feladat: 

● Elsősorban az iskolába menők számára vonzóvá tenni a munkát. 

● A gyermekek méreteinek megfelelő tárgyi feltételek biztosítása, 

● A gyermekek munkájának buzdító, megerősítő, differenciált értékelése, 

● A szülőkkel történő együttműködés érdekében a gyermeki munka fontosságának hangsúlyozása. 

Munkavégzés során a gyermekek ismeretekre, tapasztalatokra tesznek szert, erősödik kitartásuk, kötelesség-

, és felelősségérzetük. Kialakul a mások munkája iránti tiszteletük, a munka megbecsülése. Hálát éreznek az 

értük tett munkáért, és örömöt az általuk elvégzettekért.  

Gyermekeink képessége, jártassága más és más, ezért minden gyermek saját motivációja, munkatempója 

alapján vállal feladatot. A cselekvő tapasztalással, a közösségért végzett munka magába foglalja a csoportnak, 

óvodának, a felnőtteknek alkalomszerűen és rendszeresen végzett megbízatásokat. 

Kialakítandó szokás és szabályrendszerek: 

● Önkiszolgálás: táplálkozás, étkezés, öltözködés terén fokozatosan segítve a gyermekeket.  

● Közösségért végzett munkák: képességük szerint, eleinte önkéntes alapon, majd később tudatos, 

rendszeres (naposi munka), csoport életéhez kapcsolódó feladatok 

● Alkalomszerű munkák, egyéni megbízatások: terem-, és eszköz előkészítés, rendrakás, udvari 

játékok kivitele, elrakása, segítés a kisebbeknek, ünnepi készülődésben való részvétel. 

● Egyéb megbízatások elvégzése 

● Az évszakok változásával kapcsolatos munkák végzése (kapálás, gereblyézés, gyomlálás, ültetés 

stb.)  

● Növény és állatgondozás a csoportban, udvaron. 
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6.10. A tevékenységekben megvalósuló tanulás  

Cél: az ismeretek adekvát alkalmazására, felhasználására felkészítés, a gyermekek képességeinek 

alakítása. 

Feladat: a gyermek egyéni képességeinek, érési tempójának figyelembe vételével a tanulni vágyás 

megalapozása, a motiváció.  

A gyermek utánzásos, szervezett tevékenységek, cselekvéses tanulás, munkavégzés közben, de legfőképpen 

a játékban szerzi meg ismereteit. A spontán játékos tapasztalatszerzéssel fejlődik érzékelésük, észlelésük, 

emlékezetük, figyelmük, képzeletük, gondolkodásuk. 

Leghatásosabbnak véljük a szeretetkapcsolaton alapuló támogató, serkentő környezet megteremtését, ahol 

a gyermek cselekvő, felfedező módon szerzi ismereteit, elégítheti ki kíváncsiságát. 

Fokozottan figyelünk a tehetségígéretes gyermekekre. Élünk a gyermekek életkorához igazodó pályázati 

lehetőségekkel (rajz, mintázás, mozgás, ének, vers,) mely által lehetővé válik a tehetséggondozás, az egyéni 

fejlesztés. 

Óvodapedagógusi feladatunk a lemaradók felzárkóztatása, a tanulásban akadályozottak, differenciált 

fejlesztése, adott esetekben szakember segítségének igénybe vétele. 

Személyre szabottan, pozitív értékeléssel segítjük a gyermek személyiségének kibontakozását. 



 

69 

 

7. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁS KOR VÉGÉRE 

A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, lelki, és 

szociális fejlettségi szintet. A tanköteles korba lépő gyermek fokozatosan majd az iskolában óvodásból 

iskolássá szocializálódik. 

Az óvodai nevelés a gyermek egész személyiségére irányul. Fontos a gyermek számára, hogy megkapja a 

fejlődéséhez szükséges fejlesztést, támogatást, szükség esetén speciális szakemberek segítségét. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek teste arányosan fejlett, mozgása harmonikus, összerendezett. 

Mozgását, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan tudja irányítani. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek, érdeklődéssel várja az iskolát. A tanuláshoz szükséges képességei 

(észlelés, emlékezet, szándékos felidézés, figyelem, gondolkodás,) alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdéséhez. 

A szociálisan érett gyermek képes a kapcsolatteremtésre, együttműködésre, szabályokhoz való 

alkalmazkodásra. 

A rugalmas beiskolázásnál szempont az életkor és az egyéni fejlettség szerinti iskolakezdés, az 

esélyegyenlőség megteremtése. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálattól, 

illetve a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján kérjük megfelelő szakember segítéségét.  

A programunkban megfogalmazottak alapján a harmonikus személyiségfejlesztés megvalósításával a sikeres 

iskolakezdést, az iskolai beilleszkedést akarjuk megvalósítani. A célok eléréséhez szükséges a fejlesztő 

folyamat ellenőrzése, mely az óvodába lépéstől annak elhagyásáig tart. A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő 

gyermekekkel szemben. 

Az egészséges életmód alakítása terén: 

● Kialakulnak a testápolási szokások: önállóan, felszólítás nélkül mosakodnak, fésülködnek, fogat 

mosnak. 

● Önállóan étkeznek, eldöntik, mennyi ételt tudnak elfogyasztani. Használják a kanalat, kést, villát. 

● Igényükké válik az esztétikus terítés, étkezési kultúrájuk kialakul. 

● Önállóan öltöznek, bekötik, befűzik a cipőjüket, ki és begombolják ruháikat, le és felhúzzák a cipzárt.  

● Rendet raknak maguk körül, ruháikat, a játékokat a helyükre rakják.  

● Igényesek a környezetük rendjére, tisztaságára, szépségére. 

Az érzelmi nevelés terén: 

● Ragaszkodnak óvodájukhoz, melyet tettekkel, szavakkal is kifejezésre juttatnak. 

● Igénylik a helyes viselkedés szabályainak betartását, betartatását. 

● Észreveszik hiányzó társaikat. 

● A különböző közösségi tevékenységekben részt vesznek. 
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● Barátokat találnak a csoportban. 

● Konfliktusaik feloldásához nem mindig igénylik a felnőtt segítségét. 

● Kialakul bennük a környezetük védelmére, megóvására való igény. 

A játék terén: 

● A gyermekek játékában megjelenik a szerepvállalás, szerep kiosztás. 

● Szerepjátékukhoz képesek egyszerű kellékeket, tárgyakat barkácsolni. 

● Igénylik a szabályjátékokat, képesek azok gyakorlására a normák betartására. 

● Ismerik és betartják a játékszabályokat, képesek a vereség feldolgozásához. Megjelenik az 

egészséges versenyszellem. 

● Konstruáló-képességük fejlettsége lehetővé teszi az önálló alkotást.  

Verselés, mesélés terén: 

● A gyermekek szívesen mondogatnak verset, mondókát. 

● Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a maguk szórakoztatására is. 

● Saját maguk is találnak ki meséket, és azt elő is adják. 

● Képesek a hosszabb mesék befogadására, igénylik a folytatásos történeteket. 

● Igényükké válik a mindennapos mesehallgatás. 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc terén: 

● A gyermekek örömmel játszanak dalos játékokat, mondogatják a mondókákat. 

● Elsajátítanak egyszerűbb tánclépéseket, az ugrós tánc motívumainak, lépéseinek elemeit, 

előkészítő mozdulatait 

● Egyedül is vállalkoznak éneklésre. 

● Meg tudják különböztetni a zenei fogalompárokat. 

● Különböző módon tudják megjeleníteni a ritmust és az egyenletes lüktetést. 

● Képesek önálló „komponálásra”. 

● Belső hallásuk fejlettségéből adódóan képesek a dallambújtatásra. 

● A zenei élményt adó zenehallgatás leköti őket. 

● Észreveszik és megkülönböztetik környezetük hangjait, élvezik a csendet is. 

● Dallamáról felismerik az ismert dalt. 

A mozgás terén: 

● Megnő a gyermekek kitartása, igényükké válik a mozgás. 

● Kialakul nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyérzékük, mozgásuk összerendezetté válik. 

● Egészséges versenyszellemben, a szabályok betartására képesek. 

● Kialakul időbeli, térbeli tájékozódó képességük. 

● Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni. 
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A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

● Az élményeiket és elképzeléseket egyéni módon tudják megjeleníteni. 

● Formagazdagság, színgazdagság jellemzi alkotásaikat. 

● Téralakításukban bátrak, ötletesek. 

● Észreveszik környezetük szépségét, gyönyörködni tudnak benne. 

● Örömmel és szívesen alkossanak. 

● A megismert technikákat fokozott önállósággal tudják alkalmazni. 

 

A külső világ tevékeny megismerése terén: 

● A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, munkahelyét. 

● Tudják saját születési adataikat. 

● Ismerik, és különbséget tudnak tenni az évszakok között, értékelik azok szépségét. 

● Ismerik közvetlen környezetük fontosabb intézményeit, nevezetesebb épületeket. 

● Meg tudják különböztetni a vadállatokat, a háziállatokat, ismerik az őket körülvevő állatvilágot. 

● Ismerik a növény gyűjtőfogalmát, szívesen gondozzák a virágokat. 

● Ismerik testüket, fontosnak tartják a testápolást. 

● Jártasak az alapvető közlekedési szabályokban, ismerik a közlekedési eszközöket. 

● Felismerik a mennyiségi, alaki és téri viszonyokat. 

● Kialakul ítélőképességük, fejlődik logikus gondolkodásuk. 

● Helyesen használják a névutókat, megkülönböztetik az irányokat. 

A munkajellegű tevékenységek terén: 

● A gyermekek szeretik a munka jellegű tevékenységeket végezni. 

● Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 

● Szívesen készítenek meglepetést a kisebbeknek, társainak, felnőtteknek. 

● Megbecsülik és tiszteletben tartják a társaik, a felnőttek és saját munkájukat is. 

● Örömmel segítenek a társaiknak, az óvodapedagógusnak. 
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8. GYERMEKVÉDELEM ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 

Célunk: a családi nevelés preventív segítése, illetve, a családi nevelés hiányosságainak észrevételezése a 

gyermek testi - lelki egészségének megőrzése érdekében.  

Feladata: a gyermekek fejlődését akadályozó, veszélyeztető helyzet feltárása, a probléma, illetve a hátrányok 

okozta tünetek, okok feltárása után a megfelelő eljárás elkezdése, véghezvitele. 

Gyermekvédelmi munkánk alapját képezi az évente elkészített gyermekvédelmi program. 

Év elején meghatározott szempontsor alapján felmérést készítünk a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

családokban élő gyermekekről, és megkeressük a segítés módját.  

Együttműködünk a gyermekorvossal, védőnővel, logopédussal, pszichológussal, kapcsolatot tartunk a 

Nevelési Tanácsadó szakemberével, adott esetben igénybe vesszük a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő 

Központ munkatársainak segítségét is. 

Fokozottan figyelünk a gyermekbalesetek megelőzésére.  

Gyermekvédelmi felelősünk rendszeresen részt vesz a gyermekvédelmi továbbképzéseken, és az ott szerzett 

információkat az óvoda dolgozóival ismerteti.  

Minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, az intézményi 

programokhoz, eszközökhöz való egyenlő hozzáférésének biztosítása. 

A gyermekvédelem, mint óvodapedagógusi feladat: 

● Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén védő-

óvó intézkedésekre javaslatot tenni, 

● az új óvodások befogadását elősegíteni, beilleszkedésüket az adott csoportba zökkenőmentessé 

tenni, 

● a gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni (családlátogatás), 

szociokulturális hátrányaikat feltárni 

o a felzárkóztatást megszervezni, 

o a tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni, 

● az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában rész venni, a szűrést szükség esetén soron kívül 

javasolni, 

o a rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 

o a szociálisan rászorulók támogatását megszervezni, lebonyolítani, segélyezési formákról 

tájékoztatást adni 
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9. HELYI TANTERV 

9.1. A választott kerettanterv és óraszámai 

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően az új Nemzeti Alaptanterv (NAT2020) a következő évfolyamokon kerül 

bevezetésre felmenő rendszerben: 1. évfolyam, 5. évfolyam, 7. évfolyam (hatévfolyamos gimnázium), 

valamint a 9. évfolyam (hatévfolyamos gimnáziumban is).  

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

 

 

Óraterv 1-4. évfolyam (új NAT) 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5 5+1 

Matematika 4 4 4 4 

Hittan** 1+1 1+1 1+1 1+1 

Környezetismeret   1 1 

Idegen nyelv 0+1 0+1 0+2 2+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 26 

Szabadon tervezhető órakeret* 2 2 2 2 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 

** Az egyházi intézmények számára adható órával növelt 

 

 

 

 



 

74 

 

 

 

 

Óraterv 1–4. évfolyam (kifutó tanterv) 

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

Magyar nyelv és irodalom  7+1 6+1 6+1 

Idegen nyelv  0+1 0+2 2+1 

Matematika  4 4 4 

Hittan  2 2 2 

Környezetismeret  1 1 1+1 

Ének-zene  2 2 2 

Vizuális kultúra  2 2 2 

Életvitel és gyakorlat   1 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret  26 26 28 

Szabadon tervezhető órakeret*  2 3 3 

 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 
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Óraterv 5–8. évfolyam (új NAT) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 3 

Matematika 4 4 3 3+1 

Történelem 2 2 2 2 

Hon-és népismeret  1   

Hittan** 1+1 1+1 1+1 1+1 

Természetismeret 2 2+1   

Kémia   3  

Fizika   3  

Biológia    3 

Földrajz    3 

Idegen nyelv  3+1 3+1 3+1 3+1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház   1  

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 29 30 32 30 

Szabadon tervezhető órakeret* 1 2 2 2 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 

** Az egyházi intézmények számára adható órával növelt 
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Óraterv 5–8. évfolyam (kifutó tanterv) 

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

Magyar nyelv és irodalom  4 3+1 4 

Idegen nyelvek  3+1 3+1 3+1 

Matematika  3+1 3+1 3+1 

Hittan  2 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2 2 2 

Természetismeret  2+1   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene  1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra  1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat   1 1  

Testnevelés és sport  5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret  29 32 32 

Ebből: szabadon tervezhető órakeret*  3 3 3 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 
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Óraterv 9–12. évfolyam, általános gimnáziumi tagozat (új NAT) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4+1*** 

I. idegen nyelv 3+1 3+1 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3+1*** 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1*** 3+2*** 

Hittan** 0+2 0+2 0+2 0+2 

Történelem 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2 (!)  

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Biológia – egészségtan 3 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Mozgókép és médiaismeret    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő (fakultáció)   0+4 0+4 

Rendelkezésre álló órakeret 36 36 38 36 

Szabadon tervezhető órakeret* 2 2 4 5 

Kötött célú órakeret***   2 3 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 

** Az egyházi intézmények számára adható órával növelt 

*** A kötött célú órakeret terhére növelt, ld. a + jel után ***-al jelölve 

(!) Csak azoknak a tanulóknak van, akik nem járnak természettudományos vagy reál fakultációra 

 



 

78 

 

 

 

Óraterv 9–12. évfolyam, idegen nyelvi gimnáziumi tagozat (új NAT) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4+1*** 

I. idegen nyelv 3+3**** 3+3**** 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3+1***+2**** 3+1+2**** 

Matematika 3+1 3+1 3+1*** 3+2*** 

Hittan** 0+2 0+2 0+2 0+2 

Történelem 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány   2 (!)  

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Biológia – egészségtan 3 2   

Földrajz 2 1   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Művészetek   1  

Digitális kultúra 2 1 2  

Mozgókép és médiaismeret    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő (fakultáció)   0+4 0+4 

Rendelkezésre álló órakeret 38 38 40 38 

Szabadon tervezhető órakeret* 2 2 4 5 

Kötött célú órakeret***   4 4 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 

** Az egyházi intézmények számára adható órával növelt 

*** A kötött célú órakeret terhére növelt, ld. a + jel után ***-al jelölve 

**** Nyelvi tagozat számára bővített órakeret 

(!) Csak azoknak a tanulóknak van, akik nem járnak természettudományos vagy reál fakultációra 
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Óraterv 9–12. évfolyam, gimnázium (kifutó tanterv) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 4+1 

I. idegen nyelv  3+1 3+2 3+2 

II. idegen nyelv  3+1 3+1 3+1 

Matematika  3+1 3+1 3+1 

Hittan  2 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2 3 3 

Fizika  2 2  

Kémia  2   

Biológia – egészségtan  2 2 2+1 

Földrajz  2   

Ének-zene  1   

Vizuális kultúra  1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret**     

Művészetek***   2 2 

Informatika  1+1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport  5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 

Érettségi előkészítő (fakultatív)   +2 +2 

Rendelkezésre álló órakeret  38 36 37 

Ebből: szabadon tervezhető órakeret*  4 6 8 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 
** A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 
*** 11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 
médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 
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Óraterv 7–12. évfolyam, hatosztályos gimnázium-nyelvi tagozat (új NAT) 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 3+1 3 4 4 4+1*** 

I. idegen nyelv 3+2**** 3+2**** 3+3**** 3+3**** 4 4 

II. idegen nyelv   3 3 3+1***+2**** 3+1+2**** 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1*** 3+2*** 

Hittan** 1+1 1+1 0+2 0+2 0+2 0+2 

Történelem 2 2 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek  1    1 

Természettudomány     2 (!)  

Fizika 3  2 3   

Kémia 3  1 2   

Biológia – egészségtan  3 3 2   

Földrajz  3 2 1   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Művészetek 1    1  

Digitális kultúra 1 1 2 1 2  

Mozgókép és médiaismeret      1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő (fakultáció)     0+4 0+4 

Rendelkezésre álló órakeret 34 32 38 38 40 38 

Szabadon tervezhető órakeret* 2 2 2 2 4 5 

Kötött célú órakeret     4 4 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 

** Az egyházi intézmények számára adható órával növelt 

*** A kötött célú órakeret terhére növelt, ld. a + jel után ***-al jelölve 

**** Nyelvi tagozat számára bővített órakeret 

(!) Csak azoknak a tanulóknak van, akik nem járnak természettudományos vagy reál fakultációra 
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Óraterv  7–12. évfolyam, hatosztályos gimnázium (kifutó) 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4  4 4 4+1 

I. idegen nyelv  3+1  3+1 3+2 3+2 

II. idegen nyelv    3+1 3+1 3+1 

Matematika  3+1  3+1 3+1 3+1 

Hittan  2  2 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
 2  2 3 3 

Fizika  1  2 2  

Kémia  2  2   

Biológia – egészségtan  1+1  2 2 2+1 

Földrajz  2  2   

Ének-zene  1  1   

Vizuális kultúra  1  1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret** 
      

Művészetek***     2 2 

Informatika  1  1+1   

Életvitel és gyakorlat      1 

Testnevelés és sport  5  5 5 5 

Osztályfőnöki  1  1 1 1 

Érettségi előkészítő (fakultatív)     +2 +2 

Rendelkezésre álló órakeret  32  38 37 37 

Ebből: szabadon tervezhető órakeret*  3  4 6 8 

* Az egyes tantárgyaknál ld. a + jel után. 
** A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 
*** 11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 
médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 
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A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Évfolyam Tantárgy megnevezése Változat (A, B) 

1-4. Ének-zene A 

5-8. Magyar nyelv és irodalom A 

Fizika B 

Kémia B 

Biológia-egészségtan A 

Ének-zene B 

9-12. (gimn.) Fizika B 

Kémia B 

Biológia-egészségtan A 

Ének-zene B 

7-12. (gimn.) Fizika B 

Kémia B 

Biológia-egészségtan A 

Ének-zene B 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és 

tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 

1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom +1 +1  +1 

Idegen nyelvek +1 +1 +2 +1 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 2 2 

 

5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom   +1  

Idegen nyelvek +1 +1 +1 +1 

Matematika    +1 

Természetismeret  +1   

Szabadon tervezett órakeret 1 2 2 2 
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9–12. évfolyam, gimnázium-általános gimnáziumi tagozat 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

I. idegen nyelv +1 +1   

II. idegen nyelv    +1 

Matematika +1 +1   

Érettségi előkészítő (fakultáció)   +4 +4 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 4 5 

 

9–12. évfolyam, gimnázium-idegen nyelvi gimnáziumi tagozat 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

I. idegen nyelv +1 +1   

II. idegen nyelv    +1 

Matematika +1 +1   

Érettségi előkészítő (fakultáció)   +4 +4 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 4 5 

 

7–12. évfolyam, hatosztályos gimnázium-idegen nyelvi tagozat 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom +1 +1     

I. idegen nyelv   +1 +1 +2  

II. idegen nyelv     +1 +1 

Matematika +1 +1 +1 +1   

Kémia       

Biológia – egészségtan       

Informatika       

Érettségi előkészítő (fakultáció)     +4 +4 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 2 2 4 5 
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A kötött célú órakeret felhasználása: 

11–12. évfolyam, gimnázium-mindkét tagozat 

Tantárgyak 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom +1 +1 

Matematika +1 +2 

   

II. idegen nyelv +1  

Szabadon tervezett órakeret 3 3 

A kötött célú órakeretet, csak az érettségi tárgyak megsegítésére lehet felhasználni. 

A kerettantervben meghatározottakon felül a kötelező és nem kötelező foglalkozások megtanítandó és 

elsajátítandó tananyaga és óraszámait a helyi tantervben tüntetjük fel.  

A 11. és 12. évfolyamon tanuló diákoknak egy fakultáció választása kötelező, amely az emelt szintű 

érettségire készít fel. A fakultációt választani 10. évfolyam év végén kell. Fakultációt leadni és felvenni, csak 

külön kérvény alapján lehet. Viszont év közben és a 12. évfolyamon fakultációt változtatni csak különbözeti 

vizsga megléte alapján lehet. A fakultációs tantárgyakat is érdemjeggyel értékeljük és minden egyéb szabály 

vonatkozik rá, mint bármely más kötelező tantárgyra. 

9.2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei  

Az intézmény pedagógusa az alkalmazható tankönyvekről, tanulási segédletekről, taneszközökről az alábbi 

elvek figyelembevételével választ: 

A tankönyvek kiválasztásának elvei meghatározásakor a 2012. évi CXXV. törvénnyel módosított 2001. évi 

XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről jogszabály rendelkezéseit követjük, kiemelten a 6-8. §-ban leírtakat. 

Csak miniszteri rendeletben megjelentetett hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyv használható. 

A pedagógus által választott tankönyv legyen 

● az iskola oktatási céljainak megfelelő 

● az adott tantárgy célrendszerének megfelelő 

● tartós 

● az életkornak megfelelő megfogalmazású 

● motiváló, tanulást segítő 

● egyszerű, világos szerkezetű, a tanórán és az otthoni tanuláshoz jól használható 
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● kedvező áru, 

● adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

● adjon mintát önálló feladatmegoldásokra. 

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és 

tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. 

A tanulási év közben meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök beszerzésére vonatkozó 

döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul.  

A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, 

taneszközökről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. 

Térítésmentes tankönyvek igénybevételének lehetősége: 

● 2013. szeptember 01-től a tanulók első évfolyamon, - majd felmenő rendszerben - ingyen kapják 

meg a tankönyvet. A tankönyvet az iskola kikölcsönzi a tanulóknak. 

● A tankönyveket 4 tanévben használjuk, így azok tartalmi, formai használhatósága kiemelt rendelési 

szempont. 

● 2013. szeptember 01-től szociális helyzet miatt ingyenes tankönyvben részesülnek a tanulók a 2. 

évfolyamtól. Az ingyenesség jogcíme felmenő rendszerben megszűnik. 

● Azon tanulók számára, akik nem jogosultak az ingyenes tankönyvre, az iskola könyvtára igény 

szerint biztosít tankönyvkölcsönzési lehetőséget. 

9.3.  A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai folyamatok 

megvalósításának részletes szabályai  

Az erkölcsi nevelés 

A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése 

kiemelt feladat. Az erkölcsi nevelés során felkészítjük a tanulókat az életben elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítünk választ találni erkölcsi és életvezetési problémáikra. Az erkölcsi nevelés 

lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző 

megközelítésmódokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, a tanítók, tanárok 

példamutatása támogatja olyan, a tanulók életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet. A tanulást 

elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük 

felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
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Az erkölcsi nevelés megvalósulása tanórai keretek között elsősorban hittanórákon, osztályfőnöki órákon 

jellemző. Tanórán kívüli keretek közt, az iskola- és osztályközösségeket fejlesztő tevékenységeink, 

programjaink is tanulóink erkölcsi fejlődését célozzák. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók megismerik nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Elsajátítják 

azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei, a helyi német nemzetiség megismeréséhez, megbecsüléséhez 

vezetnek. Kialakítjuk a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet érzését, és azt a felismerést, hogy szükség 

esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a 

tanulók, magyarságtudatukat megőrizve, megismerik történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódnak az 

egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi 

együttműködési formákról. 

A nemzeti öntudatra nevelés tanórák keretei között elsősorban a történelem, hon- és népismeret, magyar 

irodalom, ének-zene, rajz és vizuális nevelés tantárgy tanítási tartalmaiban, osztályfőnöki órákon valósul meg. 

A természettudományos tantárgyak tanítási tartalmainál is keressük a lehetőségeket a nemzeti öntudat 

fejlesztésére. Nemzeti ünnepek közös megünneplésére, méltó megemlékezésekre különös figyelmet 

fordítunk. Tanítási projektjeink, melyek a nemzeti sokszínűséget, a nemzethez tartozást mutatják meg, 

szintén szolgálják a nemzeti nevelés céljait. Diákjaink számára lehetőséget biztosítunk, hogy a határon túli 

honfitársaink életét megismerjék, azokat a nemzeti gyökereket, amelyek egész népünk életét 

meghatározzák. (Határon túli kirándulások a magyarlakta vidékekre). 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot 

és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a 

törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére 

építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. E célt szolgálja az osztályközösségek kialakításának és 

fejlesztésének, támogatása is. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és 

fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, 

szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 
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érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és 

készségeket énképébe be tudja építeni, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy 

érezze, alakítani tudja fejlődését, sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, 

egészséges és kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok kialakításához. Pedagógusainkat támogatjuk abban, hogy a tanulók megismerését, 

egyéni fejlesztését célzó eszközökkel, módszerekkel ismerkedjenek meg, és ezeket alkalmazzák tanulóik 

egyéni fejlesztésében. 

A családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki 

egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért az erkölcsi normák, a keresztény család harmonikus 

mintájának közvetítésével támogatjuk fiataljainkat. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az 

értékrendben jelentkező átrendeződések a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 

szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a pedagógiai programunkba. A családi életre való 

felkészítés segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint 

a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Így iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra 

kérdéseivel is. 

A családi életre nevelés elsődleges színterei: a hittanórák, az osztályfőnöki órák, környezetismeret- és 

biológiaórák, technika órák, valamint a témához kapcsolódó tematikus hétvégi programok. A családok jobb 

megismerése érdekében szorgalmazzuk a családlátogatást, valamint a családokkal közösen szervezett 

programokat iskolánkban. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A 

pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, 

társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az 

egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a 

családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

A testi és lelki egészségre nevelés színterei elsősorban a biológia, a testnevelés és az osztályfőnöki, valamint 

a technika órák. Az iskolánk kiépítette egészségnevelés programját.  
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A NAT ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott, hátránnyal élő 

fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ezért pedagógiai programunk külön 

figyelmet szentel minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A befogadással a 

gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő magatartás 

fejlesztését támogatjuk. Saját élményű tanuláson keresztül biztosítjuk a tanulóknak a szociális érzékenység 

fejlesztését és számos olyan képességnek (együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 

–megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Mindez 

valamennyi tanórára kiterjed, azonban a gimnáziumi diákjaink a közösségi szolgálatban való részvétellel 

erősítik e képességek fejlesztését.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben 

és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos 

állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a 

gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. Elsősorban a természetismeret, földrajz, fizika, kémia, és technika órákon 

alapozódik meg a tantárgyi tudás, míg a környezettudatos attitűd kialakítása az osztályfőnöki, tanórán kívüli 

programok feladata iskolánkban. 

Pályaorientáció 

Iskolánkban a pályaorientáció a 7–8. évfolyamon teljesedik ki. Azonban az azt megelőző évfolyamokon arra 

törekszünk, hogy diákjaink minél több szakma, hivatás munkafeltételeit megismerjék videofilmek, lehetőség 

szerint munkahelyek meglátogatása, szülői beszámolók segítségével. 

7–8. évfolyamon a célzott pályaorientációt iskolánk e feladattal megbízott pedagógusa koordinálja. A 

diákoknak középiskolára felkészítő foglalkozásokat szervezünk. Egyéni felkészítéssel az esélyegyenlőséget 

támogatjuk az arra rászoruló diákjaink esetében. A szülőket tájékoztatjuk szülői értekezleten, egyéni 

konzultáción a továbbtanulási lehetőségekről. A tanulók önismeretének fejlesztésével a megalapozott, 

sikeres továbbtanulást igyekszünk támogatni. Arra törekszünk, hogy a tanuló képes legyen megfogalmazni, 

hogy mi érdekli őt leginkább, legyen tisztában saját adottságaival, hogy azokat mely szakmákban tudná 

hasznosítani. A középiskolák bemutatkozása, a pályaválasztási alkalmassági vizsgálatok segítik e 

tevékenységünket. 
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A pályaorientáció iskolánkban elsősorban az osztályfőnöki és technika órákra terjed ki, de szülői 

értekezleteken, egyéni és csoportos foglalkozásokon, iskolán kívüli programokon is megvalósul. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, 

a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásra utaltságát. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés elsősorban földrajz és technika, illetve osztályfőnöki órákon az életkori 

sajátosságoknak megfelelően, a 7–12. évfolyamon történik. Tanórán kívül megvalósul még az 

osztályközösségek gazdálkodásában.  

Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosságnak felelős 

résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai és 

tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is 

befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A 

médiatudatosságra nevelés során a tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, 

a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 

médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. A médiatudatosságra nevelés minden tantárgyi óra kiemelt 

feladata, különösen az informatika, média, a rajz és vizuális nevelés tantárgyak tanítási tartalmaiban jelenik 

meg. A hittan tantárgy fejlesztési feladataiban, valamint a földrajz és az osztályfőnöki órákon is megjelenik. 

A tanulás tanítása 

Törekszünk a kreativitás fejlesztésére, az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára, hogy a diákok tudjanak 

megfelelően írni, olvasni, számolni, továbbá ne legyenek idegenek számukra az IKT-eszközök. A mentális 

képességek fejlesztésével törekszünk arra, hogy a tanulók saját tanulásukat meg tudják szervezni, a tanulás 

iránti attitűdjük legyen pozitív. A tanulók egyéni tanulási stratégiái erősödjenek meg, és tudják egyre 

tudatosabban, gyakorlottabban kezelni saját tanulási stratégiáikat, felismerjék készségeik erős és gyenge 

pontjait, képesek legyenek saját munkájukat tárgyilagosan értékelni. A fejlesztő értékelés alkalmazásával 

segítjük a diákok tanulási folyamatát. A tanulási folyamat ilyen támogatása minden tanórán megvalósul, de 

a tudatos tréning jellegű foglalkozások az osztályfőnöki órák tanmenetében jelenik meg. 
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Kompetencia területek fejlesztése az iskolánkban 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó alapképességek 

fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E kompetencia 

összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során 

a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk.  

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az 

alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai elveket és 

törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a mindennapokban. 

E kompetencia teszi lehetővé a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek 

láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. A matematikai 

műveltséghez való pozitív hozzáállás annak a véleménynek a tiszteletén alapul, hogy a világ rendje 

megismerhető, megérthető és leírható. 

A kulcskompetenciáknak megfelelően a matematikai műveltség fejlesztésének kiemelt területe a biztos 

számolási készség kialakítása. A kerettantervi ajánlás mellett a 6. évfolyamtól kezdve az óraszámokat ennek 

érdekében növeltük. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az ember természeti lény, a természetes közeg nélkül nem létezhet. Az egyén életút, a közösségek és a 

természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás egészének kiemelt feladata. A kísérletezés, a 

megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki 

ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a fontos feladat. 

Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és 

tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és 

megoldása során.  

A természettudományos kompetencia segítségével megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával 

leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok 

várható kimenetelét is. Megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és 

ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket.  

A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel 

hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni 

és közösségi felelősség elfogadását. 
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A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de ismerni kell az 

emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is.  

A technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk természettudományos és műszaki műveltségünket 

a munkában és a hétköznapi életben: amikor új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg 

és működtetünk, amikor a tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi 

célok érdekében, vagy természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalakor.  

Az ilyen ember egyaránt kritikus a termelést az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé 

helyező megnyilvánulásokkal szemben. 

A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki 

ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és 

eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. 

Iskolánk a biológia és kémia órák számát a szabadon tervezhető órakeret terhére 1-1 évfolyamon 

megemelte. 

Hatékony, önálló tanulás 

Annak érdekében, hogy a hatékony, önálló tanulás képessége kialakuljon diákjainkban, fokozatosan vezetjük 

át a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulási tevékenységbe. Fontosnak tartjuk 

a tanulást segítő képességek fejlesztését, mint mozgáskultúra, mozgáskoordináció, ritmusérzék, hallás 

melyek hozzájárulnak a koncentrálóképesség kialakulásához. A tanulók így válnak képessé kitartóan tanulni, 

a figyelmüket összpontosítani. A képesség fejlesztése valamennyi tanórán történik, továbbá az osztályfőnöki, 

könyvtári órák célzottan is fejlesztik ezen kompetenciákat. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs 

technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett közvetített tartalmak 

magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő 

terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és - 

megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 

Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 

információtárolás és - kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő 

kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő 

hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén.  

A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető 

információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos 
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alapvető technikákat, továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, 

valamint a szerzői jogból és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. 

A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a 

kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Legyen képes a tanuló a 

komplex információ előállítására, bemutatására és megértését elősegítő eszközök használatára, valamint 

az internet alapú szolgáltatások elérésére, az információ keresésére. Ezért iskolánk kiemelten kezeli az 

informatika órák fontosságát és 9. évfolyamtól kezdve jelentősen emeltük a tantárgy oktatására fordított 

időkeretet.   

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék megismerni 

tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez 

tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai 

érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és 

magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 

lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének átfogóbb 

megértését és a pénz világát érintő magabiztos tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában 

kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeivel is. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, a feladatok 

megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a 

kockázatfelmérés és - vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus magatartás. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és 

eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények 

kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot. 

Anyanyelvi műveltségnek tekintjük a nyelvi elemek használatának és a szabályok követésének a 

kommunikációs események során megvalósuló szintjét. A befogadás – szóbeli és írásbeli szövegek megértése 

– és a közlés-beszéd, írás-területén megfelelő alapot ad az ismeretszerzésre, a személyiség gazdagodására, 

az iskolai és társadalmi életben megkívánt nyelvi és nem nyelvi formák elsajátítására. 

Az anyanyelv szeretetét, megbecsülését kell elérnünk tanulóinknál úgy, hogy értékeit élményszerűen 

ismerjék fel, érezzék át a nyelv jelentőségét. 
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Az anyanyelv tudatos ismerete alapozza meg más nyelvek elsajátításának képességét és annak felismerését, 

hogy valamennyi nyelv anyanyelve egy-egy népnek, tehát a mi anyanyelvünkkel azonos módon tölti be 

történelmi-társadalmi és személyiségformáló szerepét.  

Az élő nyelv nyitott rendszer legyen tanulóink számára: fejlődjék ki bennünk az egyéni mondanivaló 

kifejezésének, a közösségi élet „párbeszédeibe” való bekapcsolódás képessége. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az olvasni és írni tudást (szövegértést, szövegalkotást) gondozni és továbbfejleszteni kell. 

Tanulóinkat képessé kell tenni arra, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban tudjon másokkal 

érintkezni, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek megfelelően tudja alakítani. 

Tanulóink legyenek képesek nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságukat és valóságértelmezésüket. 

A tanulók önismeretének, önművelésének, kritikus gondolkodásának fejlesztése az irodalmi olvasmányok és 

segítségével. 

Ki kell alakítani tanulóinkban a nyelvi kultúra használati, magatartásbeli és tartalmi jegyeit. 

A dráma tevékenységközpontúságával megvalósulhat az a tendencia, hogy a tanulók megszerzett tudásukat, 

alakulóban lévő véleményüket, felvetődő kérdéseiket cselekvésbe emeljék. 

Feladatok: 

● A tanulók nyelvhasználatát feladatrendszerek megoldásával, műveletvégző képességeik 

mozgósításával juttathatjuk a megfelelő ismeretekhez. 

● A nyelv életének megismertetése a korosztálynak megfelelő feldolgozásban. 

● A leíró nyelvtan alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megláttatása a rendszerépítés 

szemlélete alapján. 

● Annak megláttatása, hogy a magyar nyelv szépsége, hatása és a nyelvi kifejezésmód kapcsolatban 

van egymással. 

● Helyesírásunk rendszerének alapos, hangsúlyozott tanítása, elsajátíttatása. 

● A kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés (nyelv-, beszéd- és írásművelés). 

● A szövegértés és szövegalkotás kompetenciájának képességének folyamatos fejlesztése (szóbeli és 

írásbeli szövegek megértésének feltételei, alkotásuk legfontosabb szabályai). 

● Olvasóvá nevelés, kapcsolatteremtés az irodalmi művek és a diákok aktuális életproblémái között. 

● Klasszikus és kortárs irodalmi művek feldolgozása. 

● A memoriterek rangjának visszaállítása. 

● Az önálló olvasmányválasztás igényének kialakítása. 

● Könyvtárhasználatra nevelés. 

● Eszközszintű íráskészség, jól olvasható esztétikus írás.  

Ezek a feladatok a tanulók teljes személyiségét formálják: gondolkodásukat, esztétikai és morális 

ítélőképességüket fejlesztik, személyiségük érzelmi tartalmát, képzeletvilágukat gazdagítják. 
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Az anyanyelv-pedagógia érdeke: A tananyagban a nevelés szempontjai erősödjenek. Erre jó eszköz a 

kommunikáció. Maga a kommunikáció az információk közlésének és cseréjének olyan tevékenysége, 

amelyben a beszéd vállalja a legnagyobb szerepet, és amely minden életkorban és élethelyzetben aktív társas 

kapcsolatokban valósul meg.  

Ezért ki kell alakítanunk: 

● A kapcsolatfelvétel, megszólítás, köszönés, kérdés illemszabályainak ismeretét és helyes 

alkalmazásukat. 

● A dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközök (testbeszéd) használatát a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően. 

● A beszédhelyzethez és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmódot a 

kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben. 

● A nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök helyes használatát az élőbeszédben. 

● A részvételt a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, 

hozzászólás formájában. 

● A mindennapi élet problémáiról, olvasmányokról a saját vélemény megfogalmazását az érvelés 

szabályait követve. 

● Az udvarias együttműködést felnőtt és kortárs partnerekkel.  

● Tájékozottságot és ítéletalkotást az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média 

szerepének és hatásának felismerését. 

A drámapedagógia lehetőséget nyújt: 

● A drámának, mint művészi kommunikációnak a megtapasztalására. 

● A tanulók a más területen elsajátított ismereteiket, készségeiket a drámában alkalmazni tudják.  

● Az önértékelésre, annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat a dráma továbbfejlesztése során hasznosítani is tudják.  

● A tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítésére.  

● Tanulóinkat olyan pedagógiai helyzetekbe kell hozni, amelyekben gondolkodásukat és érzelmi 

világukat sikerrel mozgósíthatják a nyelvi feladatok megoldására. 

● Az általános ismeretek a nyelvről és a beszédről döntő attitűdalakító hatásúak lehetnek, ha a tanuló 

a nyelvben felfedezi a sajátosan emberit. 

● A rendszertani sajátosságok megismerése a nyelvi mikrovilág érdekességeinek felfedezésére 

vezetheti a tanulót. 

● A helyesírás szabályrendszerének felismerése érdeklődésfelkeltő lehet: ajánlatos lehetne akár 

szakkör formájában is erősíteni a helyesírási ismereteket. 

● A beszédművelés az élőszó sokszínűségének élményét ébresztheti fel a tanulóban. 

● A stílus változatosságában felfedezheti a mindennapi és az ünnepi közlésszándék különbségeit. 
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● A szövegalkotás sokszínűsége gazdagíthatja a személyiséget. 

● A történeti ismeretek elmélyítik a tanuló nyelvszemléletét. 

● A játék és munka együttes szerepeltetése drámamunkában megerősíti azt a reményt, hogy az 

órákon való részvétel a tanulók számára örömöt és szellemi izgalmat jelentsen.  

Fontosnak tartjuk, hogy alsó tagozaton a gyermekek anyanyelvi kommunikációs képessége megerősödjön, 

ezért 1-4. valamint a 7. évfolyamon megemeltük a magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámát. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember 

hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha 

szükséges – képes a konfliktusok megoldására. 

Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a 

demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

● a demokrácia, az állampolgárság fogalma, az alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

megismertetése, tanulói jogok és kötelességek ismerete, értelmezése, alkalmazása 

● az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és 

tendenciáinak, társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és törekvéseinek az 

ismerete, tájékozódás e tématerületen 

● az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, az 

nemzeti sokféleség és a kulturális azonosságtudat alapjainak kialakítása 

● hatékony együttműködés, a szűkebb és tágabb közösség érdekében 

● Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt, a társadalmi szolidaritás 

attitűdjének kialakítása 

● Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésének színterei iskolánkban: történelemórák, osztályfőnöki 

órák, tanórán kívüli közös osztálytevékenységek, egész iskolát érintő projektek, nemzetiségi, multikulturális 

nevelési programok, diák-önkormányzati tevékenységek. 

A szociális kompetenciák fejlesztésének megfelelő stratégiája a kooperatív tanulási technikák alkalmazása. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve az 

elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezését. Mind a hagyományos művészetek, mind a 

média nyelvén szóló alkotások befogadásának képessége is e kompetenciaterülethez tartozik. A tanulóknak 

meg kall ismerkedniük általános iskolai éveik alatt a következő művészeti területek alapjaival, 
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kifejezőeszközeivel: irodalom, zene, tánc, dráma, bábjáték, vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek 

kultúrája, fotóművészet, mozgókép és filmművészet. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

● a helyi, a nemzeti, az európai kulturális örökség tudatosítása,  

● a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismerete 

● a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok ismerete, 

● nemzetek és a kisebbségek kulturális sokfélesége  

● az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése 

● kreativitás, művészi önkifejezés, művészi érzék, 

● a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése,  

● a saját nézőpont összevetése mások véleményével,  

● a művészet szeretete 

● nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztése 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése a következő színtereken történik: 

művészeti, gyakorlati jellegű tantárgyak: magyar irodalom, ének-zene, vizuális kultúra, technika, saját 

közvetlen környezet esztétikuma (osztály. iskola, udvar), osztályfőnöki órák, múzeumpedagógiai 

foglalkozások, tanórán kívüli tevékenységek, osztálykirándulások programjai, alkotó, kreatív szakköri 

foglalkozások, esztétikai igényesség a saját/önálló munkában (minden tantárgy), médiaismeret, 

drámapedagógia alkalmazása 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Célunk, hogy diákjaink használható idegen nyelvtudással hagyják el iskolánkat, a tanuló felfedezze, 

alkalmazza a különböző szintű nyelvtani szabályokat, ami tudatossá és gyorssá teszi a nyelvtanulását, értse 

meg az idegen nyelvi beszédet, tudjon bekapcsolódni az idegen nyelven folytatott diskurzusba adott 

szintjének megfelelően. Támogatjuk és segítjük a nyelvvizsgák letételét. 

 Indoklás: 

● A széleskörű nyelvismeret a modern kor követelménye 

● A számítógép, Internet használata is megköveteli az idegen nyelv ismeretét. 

Ezért már 1. osztályban elkezdjük a játékos idegen nyelv oktatást, majd felmenő rendszerben minden 

osztályban megnöveltük az óraszámot 1, vagy 2 órával. Második idegen nyelvet a 9. évfolyamtól oktatunk, 

de itt is lehetőséget biztosítunk a magasabb óraszámra. 
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9.4. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az 

állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és 

hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek 

megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

Nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a 

roma/cigány, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv. 

E hazában évszázadok óta együtt élő nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolása és 

fejlesztése törvényben biztosított, az egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók 

érdekeinek kifejezésre juttatása - különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a 

nemzetiségek kulturális autonómiájának az önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése 

biztosított. A nemzetiséghez tartozó személynek joga van mind az óhaza és a nyelvnemzetek állami és 

közösségi intézményeivel, mind a más országokban élő nemzetiségekkel való kapcsolattartásra, szülőföldjén 

való zavartalan boldoguláshoz, a saját, a szülők, ősök születési vagy lakhelyének kultúrájához, 

hagyományaihoz való kötődés szabadságához és oltalmához, önazonosságuk megőrzése, ápolása, erősítése 

és átörökítése érdekében. Fontos, hogy diákjaink bepillantást nyerjenek a magyarországi nemzetiségek – 

kiváltképp a környékünkön nagyobb számban élőhorvátok, lengyelek, németek – történelmi hagyományaiba, 

tárgyi, szellemi kultúrájába, építészeti, vallási emlékeibe, hagyományaikba. 

A megvalósítás formái: 

o Történelem valamint osztályfőnöki órák keretében; 

o Kiállítások, múzeumok látogatása; 

o Filmek; 

o Meghívott vendégek, előadók; 

o Rendhagyó tanórák; 

o Vetélkedők; 

9.5. A mindennapos testnevelés és testmozgás megvalósítása  

A Nemzeti Köznevelési törvény megköveteli és biztosítja a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás 

jogszabályi feltételeit. Ennek célja, a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás 

eszközeivel. Tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák, az embert olyan életmódba 

kényszerítik, amely a mozgásszegény, és a fizikai képességek hanyatlásához vezethetnek. Áttételesen 

előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az 
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egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív 

együttműködés egyaránt fejleszthető. 

Annak érdekében, hogy az egészséges testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi egészségügyi és 

pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

● minden gyermek, minden nap részt vesz a testmozgás programban 

● minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalommal megtörténik a keringési- és 

légző-rendszer megfelelő terhelése  

● minden testnevelés órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását 

és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna 

● a testnevelési tananyag egészében összhangban van a gerinc-és ízületvédelem szabályaival, külön 

figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző testhelyzeteire 

● minden testnevelés óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelentsen még az 

eltérő testi, fizikai adottságú tanulóknak is 

● a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgás-

programban 

● a testmozgás – program életmód – sportokat, életminőség – sportokat is tanítson meg 

● a testmozgás – program játékokat és táncot is tartalmazzon 

Iskolánkban a 2012/2013-as tanévtől folyamatosan hatályát veszti a mindennapos testmozgás, melynek 

során az iskola a két kötelező testnevelés óra mellett biztosítja a délutáni testedzés lehetőségeit az 

intézményben működő iskolai sportkör keretein belül. Minden délután tartanak különböző sportköri 

foglalkozásokat (röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás) melyeket a tanulók érdeklődésük szerint 

vehetnek igénybe. A házi bajnokságok folyamatos szervezése, lebonyolítása is jó lehetőséget nyújt tanulóink 

mozgásigényének kielégítésére. A tanév elején a testnevelő tanárok felmérik a tanulók igényeit és 

megszervezik a beosztásukat az induló sportcsoportokba. Elkészítik a testedzés éves programját. Az 

egészségfejlesztő munkacsoport – melynek a testnevelőkön kívül a biológia szakos kollégák, az iskolaorvos és 

a védőnő is tagjai- megvitatja és jóváhagyja azt. A program megvalósításába be kell vonni a nevelőtestület 

tagjait. A program sikerének záloga a hivatásszerető, elkötelezett testnevelő tanárok közössége.  

Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

Minden képzési formában, 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben az 1.5.9. évfolyamon heti 5 

testnevelésórát biztosítunk a tanulók számára. Ebből 3 a délelőtti órarendben megjelenítve valósul meg, míg 

2 a diáksportkör terhére történik. A diákok, amennyiben nem sportolnak versenyszerűen valamilyen 

egyesületnél, a sportköri foglalkozások (röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás) közül érdeklődésük 

szerint választanak. Ebben az esetben DSK díj nem szedhető. 
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9.6. A választható tantárgyak, foglalkozások, választásának szabályai 

A választható foglalkozások a tanórán kívül 16 óráig szervezett elfoglaltságok az általános iskolai diákok 

számára kötelezően. Szülői kérésre, a diák felmenthető a foglalkozások látogatása alól indokolt esetben.  

Diákjainknak lehetőséget adunk arra, hogy a kötelezően megjelölt felzárkóztatás mellett, érdeklődési 

körüknek megfelelően válasszanak a felkínált foglalkozásokból, elsősorban szakkörök, művészeti körök, a 

kötelező sportkörön túli sportfoglalkozások közül.  

Választható foglalkozásokat szakköri keretben tudunk felkínálni iskolánkban: énekkar, diáksportkör, 

tehetségfejlesztő foglalkozások (német, angol nyelv, matematika, irodalmi, történelem, biológia, színjátszás, 

dráma…) felvételi előkészítő, versenyeken való részvétel, művészeti csoportok.  

Az 1-4. évfolyamon a gyermekeknek napközit szervezünk, 5-8. évfolyamon tanulószobát biztosítunk. 

A választható foglalkozások meghirdetésére május első hetében történik, ekkor nevezzük meg a foglalkozást 

vezető pedagógusok személyét is. A jelentkezéseket május 20-ig mérjük fel.  

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy a választható 

tantárgyat az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

9.7. A tanuló tanulmányi munkájának, írásban, szóban, vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzésének és értékelésének módja  

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

folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az ellenőrzés és értékelés a tanítás-tanulás folyamatában alapvető 

alkotóelemként szerepel. Az ellenőrzés, értékelés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. Kettős visszajelzést kapunk általa:  

 egyrészt segít a tanulónak önmaga képességeit, tudását megérteni, ezáltal ösztönöz, 

 másrészt jelzi a pedagógusnak az ismeretátadás sikerességének mértékét. 

Tartalmazza a bemeneti, folyamat- és kimeneti méréseket. 

Az ellenőrzés formái: 

Folyamatos megfigyelés adott szempontok szerint (formatív) 

Érdekes és értékes adattömeget kaphatunk, melyet figyelembe vehetünk az értékelésnél. 

A tanulók ismereteinek szóbeli ellenőrzése – feleltetés (formatív, szummatív) 

Történhet:  

● beszélgetés (kérdés-felelet) 

● összefüggő szóbeli felelet formájában 

Követelményei:  

● minél több tanulót aktivizáljon 
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● terv szerint történjen 

● önállóság 

● feleletek elemzése (bírálat, pozitív és ösztönző legyen) 

Az ismeretek ellenőrzése írásbeli (külső és belső mérések) munkák útján: 

● írásbeli felelet (formatív, szummatív) 

● diagnosztizáló mérés (diagnosztikus) 

Célja: 

● a tanulók tudásszintjének megállapítása, tanulságait a tanítás során felhasználjuk. (Nem lehet 

osztályozni, értékelni igen!) 

● felmérő dolgozat (formatív): részösszefoglalások után az előrehaladás mértékéről tájékoztatja a 

tanulót és a pedagógust 

● témazáró dolgozat (szummatív) 

● feladatlapos ellenőrzési formák, tantárgytesztek 

A feladatok alkalmazkodjanak a tantervi követelményekhez (lásd: helyi tanterv), a tanulók fejlettségéhez, 

átlagos színvonalához. A dolgozatírással kapcsolatos részkérdéseket a tantárgyi programok tárgyalják. 

Az ismeretek, készségek ellenőrzése gyakorlati munkák útján (formatív, szummatív) 

Ilyenek a rajzok, a technikai foglalkozásokon alkotott papír-, fa-, fonal- és fémmunkák értékelése. 

Tanulói portfólió gyakorlati munkákból (formatív) 

Házi feladatok, házi dolgozatok (formatív) 

Megmutatják a tanuló ismereteinek és készségeinek fokát. 

A tanulók tudásának ellenőrzése szorosan összefügg az értékeléssel, attól nem választható szét a 

gyakorlatban. 

Az értékelés alapkövetelményei:  

Legyen: 

● objektivitásra törekvő 

● világos, érthető 

● áttekinthető 

● összehasonlítható 

● nevelő hatású 

● motiváló.  

A hiányosságok megmutatása mellett a tanulóknak segítséget kell kapniuk a javításhoz. 

A tanulók alkalmankénti teljesítményének értékelése a kialakított elveknek megfelelően szaktanári 

kompetencia. A félévi illetve év végi osztályzat kialakítása érdemben tükrözze a tanuló egész éves átfogó 

teljesítményét. 
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A félévi illetve év végi tantárgyi érdemjegyek javaslata, megállapítása szintén a szaktanár feladatrendszerébe 

tartozik. Ugyanakkor a közoktatási törvény kimondja, hogy ha a javasolt osztályzat a tanuló éves 

teljesítményének osztályzatokban kifejezett „számtani átlagától” érdemben eltér, azt a szaktanárnak 

meggyőzően indokolnia kell. A félévi és év végi érdemjegyek véglegesítése nevelőtestületi jogosítvány. 

A tanulók rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe. Az értékelés a beiskolázástól 

végig kíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes képzési szakaszokat különböző vizsgák zárják. Ezen 

fejezet nem foglalkozik a bemeneti és kimeneti értékeléssel, kizárólag az oktatási-nevelési folyamat részeként 

kezeli az értékelési rendszert. Az értékelés motiválja a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld 

a szülő felé, s folyamatosan segíti az iskola ellenőrzési rendszerét.   

Értékelési alapelveink az alábbiakban rögzíthetők: 

●  az értékelést egyaránt használjuk diagnosztizálásra, folyamat jellemzésre és összegzésre, 

● a munkaközösségekre ill. a nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési rendszer kialakítására 

és következetes alkalmazására törekszünk,  

● előzetesen nyilvánosságra hozott, lefektetett elvű, kiszámítható, indoklással ellátott és igazságos 

értékelést valósítunk meg, 

● az írásbeli dolgozatoknál, a szóbeli feleléseknél és a gyakorlati munkavégzéseknél egyaránt 

egységes alapokon nyugvó, de személyre szabott értékelést alkalmazunk, 

● az osztályozásnál a hagyományos 5 fokú skálát használjuk, és rögzítjük az 5-4-3-2-1 osztályzatokhoz 

tartozó követelményeket, 

●  az értékelésnél betartjuk a rendszeresség és a módszertani sokszínűség elvét  (feleltetés, dolgozat 

íratás, évfolyam felmérések, otthoni munkák értékelése, osztályok látogatása, félévenkénti ill. 

rendkívüli értékelő értekezletek stb.) 

● értékelésnél a jutalmazás és az elmarasztalás összhangjára törekszünk.   A munkaközösségek 

kidolgozzák egységes követelmény és értékelési rendszerüket, írásba foglalják és minden tanév első 

szaktárgyi óráján ismertetik a tanulókkal, valamint az osztályfőnökök a szülői értekezleteken közlik 

a szülőkkel. 

 A pedagógiai folyamat gyakorlatában az osztálynaplóban tanulónként minimálisan félévenként a tantárgy 

heti óraszámával egyenlő számú osztályzat, de legalább 3 osztályzat rögzítése szükséges. Az egész osztályt 

érintő felméréseket ill. a kötelezően előírt témazáró dolgozatokat előre bejelentjük, ill. az osztály várható 

terhelésével egyeztetjük. Az értékelés ciklusának meghatározása az adott nevelőtől függ, természetesen a 

didaktikai egységek figyelembevételével. A tanév végi értékelésnél a teljes tanévre vonatkozó osztályzatokat 

vesszük figyelembe. Az eredményesség előfeltétele a témazáró dolgozatok és kötelező rajzfeladatok 

határidőre történő elkészítése, haladékot csak alapos indok esetén adhatunk. 

Az írásbeli feladatok értékelésénél a következő ponthatárok az irányadók:  
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100 % -  91 % 5 (jeles) 

90 % -  80 % 4 (jó) 

79 % -  60 % 3 (közepes) 

59 % -  40 % 2 (elégséges) 

39 % -  0% 1 (elégtelen) 

Témazáró dolgozatok és feladatlapok esetén, a szaktanár az irányadó ponthatároktól indokolt esetben 

maximum 5%-kal térhet el. 

Szóbeli felelésnél: 

5 (jeles) kiválóan, önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel előadott ismeretanyag, logikusan és 

hiánytalanul megadott válaszok,  

4 (jó) összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések kis hányadára a 

tanuló csak tanári segédlettel emlékezik,  

3 (közepes) akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem képes, a tények 

többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát segítő kérdések alapján felismeri 

a tanuló,  

2 (elégséges) nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő 

kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük összefüggéseket 

feltárni nem képes a tanuló,  

1 (elégtelen) elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50%-át sem tudja még segítő kérdésekre 

sem felidézni a tanuló. 

A fenti kritériumok ajánlások, azok betartása az egységes értékelés következetes alkalmazását segíti. 

 

Szöveges értékelést az 1. évfolyamon félévkor és év végén, és 2. évfolyamon félévkor alkalmazunk. 

 

A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél az alábbi változtatásokat vezettük be 2019. szeptember 

1-től (a tantestület 2019. augusztus 26-i értekezletén egyhangúan elfogadott felvetés alapján): 

● alsó tagozat 1. évfolyamán félévi illetve év végi értékelésénél: 

- kiválóan megfelelt 

-  jól megfelelt 

- megfelelt 

- felzárkóztatásra szorul szöveges minősítést alkalmazunk. 

● alsó tagozat 2. évfolyamán a félévi értékelésénél: 

- kiválóan megfelelt 

- jól megfelelt 

- megfelelt 
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- felzárkóztatásra szorul 

- nem felet meg szöveges minősítést alkalmazzuk. 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele, hogy a tanuló teljesítménye a „felzárkóztatásra szorul” minősítést 

elérje. 

Az szöveges értékeléssel érintett évfolyamokon/osztályokban a témazáró felmérések eredményeit az 

elektronikus naplóban és ellenőrzőben százalékos értékeléssel közöljük. A második évfolyamon első 

félévében az egyéb értékelések közlése - tájékoztató jelleggel – érdemjeggyel történik.  

A 2. évfolyam év végétől érdemjegyes értékelést alkalmazunk minden tantárgyból. 

9.8.  Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

rendje  

9.9. Írásbeli beszámoltatási formák  

Témazáró dolgozat 

Az egész osztályra kiterjedő, egy vagy több tantárgyi fejezet írásbeli számonkérésére szolgáló forma, melyet 

a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. A tanulók túlterhelését 

elkerülendő egyazon napon két témazáró dolgozat nem íratható. A témazáró dolgozat időtartama nem 

haladhatja meg a két tanórát. A témazáróra kapott érdemjegy a félévi és év végi minősítésbe súlyozottan 

számít be. Súlyát a naplóban és az ellenőrzőben jelöljük. 

Iskolai felmérő írásbeli dolgozat 

Csak kisebb tantárgyi egység követelményeinek számonkérésére szolgál, kiterjedhet az osztály egészére vagy 

csak néhány tanulóra. Időtartama nem haladhatja meg az egy tanórát. A félévi és év végi minősítésben 

betöltött szerepe a szóbeli feleletekkel egyenértékű. 

Tesztjellegű írásbeli feladatok 

Bizonyos tantárgyakból a tárgyi tudás mérésére lehet alkalmazni. Rendje, súlya megegyezik az írásbeli 

felmérő dolgozatokéval. 

Házi dolgozat 

Adott témakör önálló otthoni feldolgozására szolgál, melynek elkészítésére legalább két hét áll a tanulók 

rendelkezésére. A pedagógus döntése, hogy él-e a házi dolgozat íratásának lehetőségével. Súlya az írásbeli 

felmérőkével azonos. 

Pótló dolgozatok 

A hiányzó tanulók az osztály által korábban megírt témazáró dolgozatokat kötelesek pótolni a tantárgyat 

tanító pedagógussal történő egyeztetés után. 
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Javító dolgozat 

Gyengén sikerült írásbeli dolgozat esetén a tanulónak egyszeri alkalommal lehetősége van a tantárgyat tanító 

pedagógussal történt egyeztetés után újból megírni az adott témából a dolgozatot. A javító dolgozat írásának 

lehetőségét és az érdemjegyek súlyát a szaktanár mérlegelheti. 

Szóbeli beszámoltatási formák 

● Összefüggő szóbeli felelet 

● Kérdés–válasz 

● Beszámoló házi feladatról, otthoni munkáról 

● Kiselőadás 

Gyakorlati jegyek 

Különböző készségek, kutató munkák és megfigyelések, továbbá egyes projekttevékenységek formatív 

ellenőrzésére szolgál. Értéke az írásbeli dolgozaténál kisebb. Súlyát a naplóban és az ellenőrzőben jelöljük. 

Alkotások, előadások, munkadarabok, teljesítmények értékelése 

Többnyire szummatív értékelés. A jegy súlya az írásbeli feleletével egyenértékű. 

9.10. Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező és választott 

tantárgyban a tanév végén legalább „elégséges” (2) szinten teljesítette. A tantárgyi követelményeket – az 

emelt szintű felkészítő tantárgyak kivételével – a választott kerettantervek alapján készített helyi tanterv 

tartalmazza. Az emelt szintű felkészítő tantárgyak esetén a továbbhaladás feltétele az előírt követelmények 

teljesítése. 

A magasabb évfolyamra lépés szempontjából releváns periódus a tanév, a tantárgyankénti külön 

eredményesség, melyet a tanév során végzett értékelések alapján állapít meg a pedagógus. A tanuló 

továbbhaladásáról a tantárgyat tanító pedagógus, vagy speciális esetben a nevelőtestület egésze dönthet.  

9.11. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei  

A magatartás értékelésének elvei 

A magatartás és szorgalom jegyek megállapítása az osztályközösség és az osztályfőnök javaslatára az 

osztályban érdekelt tanárok véleményezése alapján történik. 

A tanuló magatartásának minősítésekor az átlagos viselkedés mellett pozitív értelemben figyelembe vesszük 

az osztály-, illetve iskolaközösség életében tanúsított aktív segítő közreműködést, negatív értelemben a tanév 

során kapott különböző szintű büntetéseket (figyelmeztetés, intő, rovó stb.). 
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A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut: 

● az iskolába járási fegyelme (a házirendben meghatározott bizonyos igazolatlan óraszám, amely 

mellett a tanuló magatartásjegye – ha az egyéb feltételek teljesülnek – lehet példás, jó, változó); 

● társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás stb.) 

● a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság) 

● beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az iskolai szervezésű 

rendezvényeken 

● a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás; 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A magatartás és szorgalom jegyek megállapítása az osztályközösség és az osztályfőnök javaslatára az 

osztályban érdekelt tanárok véleményezése alapján történik. 

A szorgalom minősítésekor a tanuló képességének és teljesítményének a viszonyát mérlegeljük. Mivel 

minden tanulónkról feltételezzük, hogy minden tantárgyból a közepes képességre méretezett tantárgyi 

követelmények teljesítésére legalább elégséges szinten meg kell, hogy tudjon felelni, ennek elmaradása 

esetén csak hanyag minősítést kaphat. Különleges esetekben a nevelőtestület eltérhet ettől a hagyománytól. 

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut: 

● a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat igyekszik tanulni) 

● a tanuló képességéhez mért teljesítménye 

● a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, igényessége) 

● a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás a személyiségből fakadó tulajdonságokat 

figyelembe véve) 

● a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl. 

gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési tárgyat). 

 A magatartás és szorgalom értékelésének részletei: 

Magatartás  

Példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése és hitélete példamutató. Az iskolai 

házirendet megtartja és másokkal megtartatja. Az iskola követelményeket tudatosan vállalja 

kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok egyszerű többsége példásnak 

tartja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat. 50-50% esetén az osztályfőnök szavazata a döntő. Nincs 

fegyelmi vétsége.  

Jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség munkájában részt 

vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem mindig lép fel. Tanáraival, a 

felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. 

Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó hírnevére. Legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetése lehet. 

 Változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete ellenére 

megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a 

közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz 
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között ingadozó. A közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni 

viselkedése nem mindig udvarias. Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. 

Legfeljebb a fegyelmi intézkedések közül igazgatói figyelmeztetése van. 

 Rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát a közösségi 

feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, rossz példát mutat, 

bomlasztja a közösséget. Tanáraival a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. 

Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül.  

Szorgalom 

 Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem pontosság jellemzi. A tanítási órára képességeihez, 

körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan 

bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, 

versenyeken. Ha a képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni.  

Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában szorgalmas 

munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség. 

Változó a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. Kötelességét ismételt 

figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába. 

 Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan vagy valamely 

tárgy(ak)ból elégtelen osztályzatot kapott.    

 

A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

Az iskolában tanév közben elismerésként dicséretek adhatók: 

● szaktanári dicséret, 

● osztályfőnöki dicséret, 

● igazgatói dicséret, 

● nevelőtestületi dicséret. 

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

dicséretben részesíthetők: 

● szaktárgyi teljesítményért, 

● példamutató magatartásért, 

● kiemelkedő szorgalomért, 

● kiemelkedő közösségi munkáért, 

● példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

Az egyes tanévek végén, valamint a négy éven át kitűnő eredményt elért tanulók jutalmat kapnak, melyet a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

Az iskolai/megyei/országos szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 
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A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 

csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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 

büntetésben lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái: 

● szóbeli figyelmeztetés 

● szaktanári figyelmeztetés, 

● osztályfőnöki figyelmeztetés, 

● osztályfőnöki intés, 

● osztályfőnöki megrovás, 

● igazgatói figyelmeztetés, 

● igazgatói intés, 

● igazgatói megrovás, 

● nevelőtestületi figyelmeztetés, 

● szigorú megrovás 

● nevelőtestületi intés, 

● nevelőtestületi megrovás, 

● párhuzamos osztályba való áthelyezés 

● elbocsátás/áthelyezés más iskoláb 

Magatartási és hozzáállási hiányosságok büntetése: 

1. szint: Szóbeli figyelmeztetés, fontos a személyes kapcsolat a tanulóval és a szülővel 

2. szint Szaktanári figyelmeztetés. 

 Ha a tanuló már rendelkezik három szaktanári figyelmeztetéssel, akkor a 

soron következő esetben a szaktanár jelzése alapján osztályfőnöki figyelmeztetést kap, amelyről a szülő 

az E-Krétán keresztül tájékoztatást kap. 

3. szint Osztályfőnöki figyelmeztető, lehetőleg bevonni a szülőket. Magatartás jegye legfeljebb jó lehet. 

Az osztályfőnöki figyelmeztetést követő második szaktanári figyelmeztetés helyett az osztályfőnökkel 

egyeztetve osztályfőnöki intőt kell az E-Krétában rögzíteni. 

4. szint Osztályfőnöki intő, mindenképpen bevonni a megoldásba a szülőket! 

Változó magatartásjegy. 
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Az osztályfőnöki intőt követő második szaktanári figyelmeztetés helyett az osztályfőnökkel és az 

igazgatóval egyeztetve igazgatói figyelmeztetést kell az E-Krétában rögzíteni. 

5. szint Igazgatói figyelmeztető, mindenképpen a bevonni a megoldásba a szülőket! 

Változó magatartásjegy. 

Az igazgatói figyelmeztetést követő második szaktanári figyelmeztetés helyett az osztályfőnökkel és az 

igazgatóval egyeztetve igazgatói intőt kell az E-Krétában rögzíteni. 

6. szint Igazgatói intő, az igazgatás és az osztályfőnök együttes fellépése. 

Rossz magatartásjegy. 

7. szint Záradékos intő, az iskola utolsó figyelmeztetése, lehetőleg a tanári kar bevonásával. Bármilyen 

kismértékű fegyelmezetlenség, a továbbiakban eltávolítással jár. 

8. szint Az intézményből való eltávolítás - közös megegyezéssel, tanári szavazással, fegyelmivel. 

Az egyes szintek a fegyelmi vétség súlyosságától függően átugorhatók. 

A tanórán a tanár elsősorban szaktanárként vesz részt, nem osztályfőnökként, ennek megfelelő 

fokozatokkal büntetheti a diákok rendbontását, magatartását. 

A szaktanári figyelmeztetés kivételével minden figyelmeztetésből egy adható. 

 

9.12.  Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

Nyelvekből: létszám szerint, lehetőleg szintek szerint is: 

● Első nyelvből: évfolyamonként legalább az osztályok számánál eggyel több csoport 

● Második nyelv: évfolyamonként legalább az osztályok számánál eggyel több csoport 

A természettudományi tárgyakból a kísérletezés lehetőségének biztosítása érdekében lehetőség szerint. 

● Technikából lehetőleg nemek szerinti csoportbontás, ahol tudjuk, az informatikával párban. 

● Az igazgató minden tanév előkészítésekor dönt a testnevelés órák csoportbeosztásáról. 

● Matematikából 9-10. évfolyamon képességek szerinti csoportbontás. 

9.13. Az otthoni és tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei, korlátai  

A tanulók rendszeres otthoni felkészüléséhez szükségesnek tartjuk házi feladatok folyamatos feladását, 

melyek a tanítási órán tanultak újrafeldolgozását, elmélyítését, rögzítését, gyakorlását szolgálják. A házi 

feladat lehet önálló kutatómunka, ill. alkotómunka valamely témában. Tantárgyanként más-más időigényű 

lehet. A tanárok feladata a házi feladatok ütemezése. Írásbeli feladatokat leginkább gyakorlásra, illetve a 

hosszabb terjedelműeket önálló, alkotó jellegű feladatokra adjuk. A szóbeli feladatok feladásánál a szaktanár 
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törekedjen arra, hogy a tanuló sajátítsa el a tömör, megszerkesztett válaszadás tartalmi, formai 

követelményeit. 

Alapelvek: 

● csak ismert feladattípus adható 

● biztosítani kell a differenciált, képesség szerinti fejlesztést, illetve azt, hogy a házi feladat (vagy 

annak valamely jól elkülöníthető része) minden tanuló számára elvégezhető legyen 

● a házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) 

ellenőrizni kell 

● az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésében különbséget kell tenni 

 

Korlátok: 

● figyelemmel kell arra lenni, hogy a tanulónak öt-hat órára kell másnapra készülnie 

● a napközis tanuló számára csak annyi feladat adható, amennyit 1 órai tanulási időben el tud végezni 

és a pedagógus javítani is tudja 

● tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra 

szokásos 

● a nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, képzőművészeti alkotás, forrásfeldolgozás) az elkészítés határidejét különös 

gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani 

● memoriterek, hosszabb lélegzetű szövegek, irodalmi alkotások megtanulására a szöveg 

hosszúságától és nehézségétől függően változó időtartamot, de legalább 1 hetet kell biztosítani 

● tekintettel lenni néhány speciális körülményre, tanulócsoportra: 

o a napközis foglalkozáson az összevont tanulócsoport létszámára 

o a magatartási, tanulási nehézségekkel terhelt tanulókra 

o a szociális hátránnyal élő tanulókra 

9.14. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 

Iskolánkban a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése a NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt) tesztek felhasználásával történik. A tesztek közül a következő méréseket alkalmazzuk: 

- helyből távolugrás teszt 

- ütemezett fekvőtámasz teszt 

- ütemezett hasizom teszt 

- törzsemelés teszt 

- 20 méteres állóképességi ingafutás teszt 
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A NETFIT teszt bemutatása  

A 2014/2015-ös tanévtől országosan új mérési és értékelési módszer lesz bevezetve. A mérési eredményeket 

számszerűségét továbbra is tilos osztályzatra váltani. Természetesen a diákok hozzáállása a feladatokhoz 

továbbra is jegyesíthető marad. 

NETFIT Miből áll az új felmérés? A Netfitben két mérés a test összetételére, hét pedig a fittségre vonatkozik. 

• A hajlékonysági teszt során a térdhajlító izmok nyújthatóságát és a csípőízület mozgásterjedelmét nézik. • 

A vázizomzat állapotát öt gyakorlattal vizsgálják: ütemezett hasizomteszttel, törzsemeléssel, ütemezett 

fekvőtámasszal, helyből távolugrással, és mérik a kézi szorítóerőt is. • A testtömegindexet (BMI) és a 

testzsírszázalékot is meghatározzák. • A 20 vagy 15 méteres állóképességi ingafutás az aerob kapacitást méri. 

Lényege: hányszor tudja a próbázó teljesíteni a távot úgy, hogy az adott szakaszra jutó időkeret egyre rövidül. 

Eszközcsomag és informatika: Az eredmények alapján minden tanuló személyre szabott értékelést kap a 

teljesítményéről, amelyhez a szülők is hozzáférhetnek, valamint online elérhető országos adatbázisban 

gyűjtik az eredményeket. A rendszer célja elsősorban az egészségtudatos hozzáállás kialakítása. Nem 

gyengének vagy kifogásolhatónak minősíti a diákokat, hanem pozitívan közelítenek a fejlesztésre szoruló 

tanulókhoz. 

 

A NETFIT rendszert a következő tesztek alkotják: 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 
Testmagasság mérése 
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

A mérés elvégzéséhez szükséges eszközök 

A megújult mérési módszerhez és tartalmakhoz természetesen szükséges, hogy a vizsgálatokat 
támogatóeszközök is a pedagógusok rendelkezésére álljanak. 
A Magyar Diáksport Szövetség projektjében ezért összeállítja, és ingyenesen az iskolák rendelkezésére 
bocsátja azt az eszközcsomagot, amelynek tartalma az alábbiak szerint foglalható össze: 
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● mérési útmutató, 
● hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 
● oktató DVD 
● tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, hajlékonyságmérő eszköz, 

kézi szorítóerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, bioimpedencia-analizátor) 

 

9.15. A gyerekek/tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

Törekszünk arra, hogy a szociális helyzet, vagy speciális egészségügyi probléma miatt kiemelt figyelmet 

igénylő diákjaink számára az esélyegyenlőséget biztosítsuk intézményünkben. Tudjuk, hogy az egyenlő esély, 

az nem elegendő, ezek a diákok azok, akik plusz támogatást igényelnek annak érdekében, hogy számukra is 

egyenlő legyen az az esély, amit iskolánk nyújt. Ennek érdekében minden tanévben pontosan felmérjük, kik 

az SNI és HH/HHH tanulók intézményünkben.  

Célunk, hogy biztosítsuk az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az 

intézmény által nyújtott foglalkozásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása mellett a tanítványok 

optimális képzésével támogatjuk az esélyteremtést.  

A támogató lépések megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását és az 

esélyegyenlőség előmozdítását az iskola minden tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza. Így: 

● a beiratkozásnál, 

● a tanításban, ismeretközvetítésben, 

● a gyerekek egyéni fejlesztésében, 

● az értékelés gyakorlatában, 

● a tanulói előmenetelben,  

● a kerettanterv kiválasztásában, alkalmazásában 

● a továbbtanulásban, pályaorientációban,  

● a pedagógusok szakmai továbbképzésének kiválasztásában, 

● a kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel, 

Iskolánk fontos eredménymutatói a fenti célok érdekében: 

● a tanév elején bemeneti mérések alapján kiszűrjük azon gyermekeket, akik a mindennapi tanulás 

terén elmaradnak társaiktól az osztályban, 

● a lemaradást egyéni foglalkozáson, felzárkóztatáson, a differenciált oktatás pedagógiai 

módszereinek alkalmazásával fejlesztjük 

● ezen tanulóknál is törekszünk arra, hogy felismerjék a tanulás fontosságát, ezért erősítjük a tanulás 

iránti motivációt felkeltő tevékenységeket. Olyan tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk, 

amelyek csökkentik a tanulói lemaradásokat és a célcsoport számára érdeklődés felkeltésére 

alkalmas tevékenységet jelentenek, melyek végzése során felismerik személyes erősségeiket és 
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sikerélményhez jutnak. Figyelmet fordítunk arra, hogy diákjaink éljenek az alapfokú 

művészetoktatás adta lehetőségekkel. 

● Az SNI tanulók szakellátásának biztosítása a szakszolgálat munkatársainak bevonásával. 

9.16. Az iskolában alkalmazott belső vizsga: 

9.16.1.  Első idegen nyelvekből 

Alapvető célunk a vizsga megszervezésével a tananyag ismétlése, elmélyítése, a vizsgaszituáció 

megismertetése és a tanulók sikerélményhez juttatása. A vizsgarendszer az életkori sajátosságoknak 

megfelel, fokozatosságra törekszik. A vizsga eredménye az év végi jegy megállapításánál döntő jelentőségű, 

hiszen az itt elért érdemjegy négyszeres szorzóval kerül be a naplóba. 

A vizsga értékelése a következőképpen alakul:  

● 100-85%: jeles,  

● 84-70%: jó,  

● 69-60%: közepes,  

● 59-45%: elégséges,  

● 44%- : elégtelen. 

Amennyiben a tanuló teljesítménye nem éri el a 45%-ot, a vizsgát egyszer megismételheti. 

A vizsga 8. évfolyamon szóban, 10. évfolyamon írásban és szóban történik május hónapban. A vizsgabizottság 

két főből áll. A szóbeli vizsga nyilvános, a szülők jelen lehetnek saját gyermekük feleleténél.  

A vizsga eredményhirdetéssel zárul. A sikeres vizsgázók oklevélben részesülnek, amelyen három fajta 

minősítés szerepelhet az elért eredmény függvényében:  

100-85%: kiválóan megfelelt,  

84-66%: jól megfelelt,  

65-45%: megfelelt. 

9.16.2. Matematikából 

Alapvető célunk a vizsga megszervezésével a tananyag ismétlése, a vizsgaszituáció megismertetése és a 

tanulók sikerélményhez juttatása. A vizsga alkalmával a tanulók számot adnak az addigi gimnáziumi 

tanulmányaik során megszerzett ismereteikről. A vizsga eredménye az év végi jegy megállapításánál döntő 

jelentőségű, hiszen az itt elért érdemjegy háromszoros szorzóval kerül be a naplóba. 

A vizsga értékelése a következőképpen alakul: 

● 80-100% Jeles (5) 
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● 60-79%  Jó (4) 

● 40-59%  Közepes (3) 

● 25-39%  Elégséges (2) 

● 0-24%  Elégtelen (1) 

A vizsga a 2021/2022-es tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre és a 10. évfolyamon, írásban 

történik. A feladatsor összeállítását és értékelését az osztályban/csoportban tanító szaktanárok végzik. 

 

9.17. Választható érettségi vizsgatárgyak 

Közép-és emelt szinten választható érettségi vizsga tantárgyai, valamint a helyi tantervi követelményeknek 

való megfelelés feltételei a vizsgaszint választása során: 

Középszinten az alábbi tantárgyakból szervezünk érettségi vizsgát: magyar, történelem, angol és német nyelv, 

matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, rajz, ének-zene, testnevelés, hittan.   

Iskolánkban középszintű érettségi vizsga abból a tantárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben 

meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, 

és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. 

Emelt szinten, a törvényi előírásoknak megfelelően, az összes vizsgatárgyból felkészítjük tanulóinkat az 

érettségi vizsgára.  

9.18. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga 

témakörei  

Magyar nyelv:  

Témakörök: Az ember és nyelv, A kommunikáció, A magyar nyelv története, A nyelv és társadalom, A nyelvi 

szintek, A szöveg, A retorika alapjai, Stílus és jelentés 

Magyar irodalom:  

Témakör: Életművek (6), Portrék (4), Látásmód (3), A kortárs irodalomból (1) Világirodalom (2) Színház és 

drámatörténet (2) Az irodalom határterületei (1) Regionális kultúra (1) Városunk – Győr kulturális arculata. 

Történelem:  

Témakörök: Gazdaság, gazdaságpolitika, életmód, Népesség, település, életmód, Egyén, közösség, 

társadalom, Modern demokráciák működése, Politikai intézmények, eszmék, ideológiák, Nemzetközi 

konfliktusok és együttműködés, Modernizációs törekvések Magyarországon a XVIII - XX. század között. 

Angol nyelv:  

Témakörök: Személyes vonatkozások, család, Ember és társadalom, Környezetünk, Az iskola, A munka világa, 

Életmód, Szabadidő, művelődés, szórakozás, Utazás, turizmus, Tudomány és technika 
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Fizika: 

Témakörök: Newton törvényei, Pontszerű és merev test egyensúlya, Mozgásfajták, Munka, energia, Gázok 

állapotjelzői, állapotegyenletek, A termodinamika főtételei, Halmazállapot változások, Elektrosztatika, 

Egyenáram, Mágneses mező, Elektromágneses hullámok, Geometriai optika, Hullámoptika, A kvantumfizika 

elemei, A magfizika elemei, Atomfizika, Gravitációs mező, A csillagászat elemei, Fizikatörténet 

Biológia: 

Témakörök: A táplálkozás szervrendszere, A keringési rendszer, A légzési szervrendszer, A kiválasztó 

szervrendszer, A mozgási szervrendszer, Az immunrendszer, Kockázati tényezők a betegségek kialakulásában, 

Érzékszerveink, Az endokrin rendszer, Az emberi bőr, A szaporodás szervrendszere, Családtervezés, A 

természetvédelem, Az energiatermelés, A biológiai változatosság, Nemzeti parkjaink.  

Földrajz: 

Témakörök: Térképészeti ismeretek, Kozmikus környezetünk, A kőzetburok, A levegőburok, A vízburok 

földrajza, A geoszférák kölcsönhatása, A talaj, A földrajzi övezetesség, A világnépessége, A települések és az 

urbanizáció folyamata, A pénz világa, Korunk gazdasági folyamatai, Az erőforrások rendszere, A gazdasági 

ágazatok, Az infrastruktúra, Az egyes földrészek természeti-társadalmi adottságai, Az Európai Unió, 

Magyarország tájai, természeti adottságai, népessége, gazdasága, A környezeti válság kialakulása, Globális 

problémák 

Informatika: 

Témakörök: Információs társadalom, Informatikai alapismeretek – hardver témakörből, Informatikai 

alapismeretek – szoftver témakörből, Könyvtárhasználat témakörből, Kommunikáció az Interneten 

témakörből. 

Kémia: 

Témakörök: Az atomszerkezet, A kémiai kötések, A molekulák, Az oldatok, Egyenletek, A termokémia, A 

reakciókinetika, A megfordítható reakciók, A sav-bázis reakciók, A vizes oldatok kémhatása, Az 

elektronátmenettel járó reakciók, A csapadék, A galvánelemek, Az elektrolízis, A hidrogén, A klór, a HCl és a 

kloridok, Az oxigén, A kén, A nitrogén, A nitrogénoxidok, A foszfor, Az elemi szenek, A szilícium, A fémek, A 

szerves vegyületek, Az alkoholok, Az oxovegyületek, A karbonsavak, Az észterek, zsírok, olajok, Az aminok, A 

savamidok, A szénhidrátok. 

Rajz- és vizuális kultúra: 

Témakörök: Írásbeli: Művészettörténeti műelemző feladatsor megoldása  

Gyakorlat: központilag megadott szempontok szerint egy portfólió összeállítása. 

Ének-zene:  

Témakörök: Egy népdal éneklése, valamint ennek elemzése, Egy műdal, vagy zenei szemelvény éneklése, 

ehhez kötődő zenei ismeretek kifejtése, Lapról éneklés. 

Testnevelés 
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Elméleti ismeretek: A magyar sportsikerek, A harmonikus testi fejlődés, Az egészséges életmód, Testi 

képességek, Az edzettségi állapot mérése, a pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfejlesztés szabályai, 

Gimnasztika, Atlétika, Torna, Ritmikus gimnasztika, Küzdősportok, önvédelem, Úszás, Testnevelési és 

sportjátékok, Természetben űzhető sportok 

Gyakorlati ismeretek: Testi képességek: Gimnasztika, Atlétika, Torna, Úszás, Testnevelési és sportjátékok. 

Katolikus hittan 

Témakörök: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől, A próféták aranykorától a hellenista korig, Krisztus 

misztériuma az evangéliumok alapján, Az apostolok kora az Újszövetség fényében, Az egyház ókora és 

középkora, Az egyház újkora és legújabb kora, Az ünnepek liturgiája és dogmatikája, Az eukharisztia és a 

szentségek, Az ember erkölcsi lény, Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás, A vallás és a Krisztus-esemény, 

Az egyház és a kinyilatkoztatás. 

Református hittan 

Témakörök: Ószövetség, Alapvető ószövetségi bevezetés-tudományi ismeretek, Újszövetség, Alapvető 

újszövetségi bevezetés-tudományi ismeretek, Kortörténeti ismeretek, Krisztus egyházának története, A saját 

felekezet története, Az egyház tanítása, Ünnepek, ünnepi időszakok, A keresztyénség erkölcsi tanítása, A nagy 

világvallások alapvető gondolatai, A saját egyház mai élete, Szövegértelmezés, Esetelemzés 

Evangélikus hittan 

Őstörténet: Teremtéstörténet, Őstörténet: bűnesettől Bábel tornyáig, Ősszülők: ÁbrahámIzsák, Ősszülők: 

JákóbJózsef, Mózes és a kivonulás, Izrael története a honfoglalástól az ország kettészakadásáig, Izrael 

története az ország kettészakadásától a hazatérésig, A Hegyi Beszéd, Jézus és a tanítványok köre, Társadalom 

Jézus korában, Jézus gyógyítástörténetei, Egyházi év és a karácsonyi ünnepkör, Húsvéti ünnepkör, Emberek 

János evangéliumában, Az apostolok kora, Bibliaértelmezés, A Biblia keletkezése, Az egyház története 

Jeruzsálem pusztulásától a kereszténység államvallássá válásáig, Az egyház története Ágostontól a hűbéri 

rend kialakulásáig, Az egyház története a keresztes háborúktól a reformkísérletekig, Luther Márton élete és 

a reformáció, Egyetemes egyháztörténet a reformáció után, Magyar egyháztörténet a reformáció után, A 20. 

sz.-i magyarországi evangélikus egyháztörténet, Hitvallások, Kinyilatkoztatás, Eszkatológia, Tízparancsolat, 

Mai etikai kérdések, Párkapcsolati kérdések , Evangélikus hittan érettségi Magyarországi Evangélikus Egyház, 

A kereszténység mint életforma, A zsidó vallás, Az iszlám vallás, Buddhizmus és hinduizmus, A világvallások 

tanítása a fő kérdésekről, Egyház mint közösség. 

Rendelkezések az előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatban: 

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az 

adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában első 

alkalommal letett érettségi vizsga. Előrehozott érettségi vizsgát 2014. január elsejétől csak idegen nyelvből 

és informatikából tehetnek a tanulók. 
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Rendelkezések az előrehozott érettségi vizsgához szükséges osztályozó vizsgával kapcsolatban: 

Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg. Az osztályozó vizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll. 

Az osztályozó vizsga jegyeit a következők szerint kell meghatározni: 

10-11. évfolyam (a jelentkezés évében aktuális évfolyam): az április végéig megszerzett évközi jegyek 

átlagának 5-höz viszonyított százaléka szorozva 0,75-tel, hozzáadva az írásbeli és szóbeli vizsgák százalékos 

eredmények átlagának 0,25-szörösét. 

11-12. évfolyam (a jelentkezés évét követő évfolyamok): A 11. és 12. évfolyamos tananyag írásbeli és szóbeli 

vizsgák százalékos eredményeinek átlaga. 

Az osztályozó vizsga jegye az alábbi százalékos megoszlás alapján kerül meghatározásra: 

  100 – 90: jeles 

 89 – 75: jó 

 74 – 60: közepes 

 59 – 40: elégséges 

 39 – 0: elégtelen 

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát, vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően 

tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a 

rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni.  

Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsgát tettek és ezáltal az adott tantárgy követelményeit 

teljesítették, a továbbiakban is részt vesznek a tanórákon, osztályzattal való értékelés alól felmentést kapnak, 

azonban szöveges értékelésükre a félév/év végén sor kerül. Vagy: továbbiak nem kötelesek a tanórán részt 

venni, ehelyett a könyvtárban egy-egy téma feldolgozását végzik kutató formában. 
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10. AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM  

10.1. Az egészségfejlesztés fontosságáról 

Az egészségügy önmagában nem birkózhat meg a gyógyítással és a hatékony megelőzéssel egyszerre. 

Márpedig azt is világosan kell látnunk, hogy a felnőtt generáció lelkiállapotának zavarai magatartási minták 

lehetnek a gyermektársadalom számára, ezért égetően szükséges más alternatívát is felmutatni tudó 

program működtetése. Úgy gondoljuk, hogy a majdani felnőtteknek a fejlett társadalmakhoz közelítő 

minőségi életviteléhez az iskola adhat szemléletet, az az iskola, ahol a közösségi integráció hajszálgyökerei 

kialakulhatnak és megszilárdulhatnak, ahol a fő érték a kapcsolatrendszerek minősége, a közösségi 

összetartozás. Az egészséges értéktudat kialakításán, megszilárdításán és tevékenységrendszerbe 

ágyazottságán munkálkodó iskolarendszertő várható a felnövekvő generációk életesélyeinek javulása is. A 

mentálhigiénét, a lelki egészségvédelmet középpontba állító iskola szervezetfejlesztés ezt a célt szolgálja, 

ahol a tanulók egészségmegőrzését és egészségfejlesztését nem szorítja egy tantárgy keretébe és teszi egy 

vagy két tanár felelősségévé, hanem a lelki egészségvédelem tartalmi elemein keresztül valamennyi 

tantárgyban és azon kívül is megjelenik. Ezért előfeltétel a tantestület közös hajlandósága, mert az iskola 

valamennyi viszonyrendszerének az átszövése csak így biztosítható.  

Programunkat a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat közreműködésével készítette el. 

Későbbiekben figyelembe vesszük az iskolapszichológus javaslatait, valamint egészségfejlesztő munkánkat az 

országos intézet által kidolgozott minőségbiztosításnak megfelelően végezzük.  

10.2. Egészségfejlesztési alapelveink 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő konkrét feladatainkat a 229/2012. Kormányrendelet 128.§ (3) 

bekezdésében leírtak alapján szervezzük; kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges táplálkozás, a 

mindennapos testnevelés, testmozgás, tanulóink testi, lelki egészségének védelmében tett erőfeszítéseinket, 

a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzésre folytatott 

felvilágosító tevékenységünket, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzését és kezelését, baleset-

megelőzési és elsősegély-nyújtási alapismeretek átadását, a személyi higiéné igényének és megfelelő 

gyakorlatának kialakítását. 

Az egészségfejlesztés iskolai programjának célcsoportjai 

A kapcsolatrendszerek formálására irányuló iskolai szintű egészségfejlesztés elsődleges célcsoportja a 

tantestület, mint egység. Ezzel teremtődik meg a lehetőség arra, hogy az egész iskolát átható szemléletmód 

alakuljon ki, a tantestület valamennyi tagja érintettnek, érdekeltnek és felelősnek érezze magát önmaga és a 

tanulók egészségének a megőrzésében, az egészségfejlesztésben. 
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A tanulók, mint célcsoport a szemléletmódból adódó tantárgyi lehetőségek kidolgozásán keresztül válnak a 

program aktív résztvevőivé. A tantárgyi programok kidolgozása folyamatos. 

A szülők a tanárok és gyermekeik közvetítésével válnak az iskolai egészségnevelési program részesévé: 

egyrészt szülői értekezleten a program alapelveit ismerhetik meg, másrészt az alapelvek megvalósításához 

felhasznált tanórai eszközökről tájékozódhatnak a tanároktól és gyermekeiktől. 

Kapcsolatrendszerüket az iskolai egészségfejlesztő team koordinálja és felügyeli, tagjai az intézményvezető, 

szakmai helyettese, fejlesztőpedagógus, testnevelő, osztályfőnökök. 

Külső kapcsolataink lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munkánk kiszélesítésére, valamint a 

különböző szakemberek, szakértők bevonására: iskolaorvos, háziorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálatok, 

nevelési tanácsadók, családsegítők, az ÁNTSZ szakemberei, rendvédelmi szervek, melynek ifjúságvédelmi 

munkatársai a bűnmegelőzési programokról, a szerhasználat veszélyeiről, közlekedési témájú előadásokkal 

segítik munkánkat. 

Az egészségfejlesztési tervhez kapcsolódó iskolai programterv 

a) A szervezetfejlesztés első lépéseként a közös gondolkodásmódot megalapozó elméleti és gyakorlati 

előadásokra, tanári továbbképzésekre, tréningekre kerül sor. Ezek két téma köré csoportosulnak: 

én (önismeret, problémák és feloldásuk), illetve én- és a társak (társas kapcsolatok 

viszonyrendszerei);  

Ezen belül: 

o pozitív énkép kialakítása 

o egészséges életstílusok 

o hatékony kommunikáció 

o erőszakmentes konfliktuskezelés 

o tanulás-módszertani ismeretek; 

így a pedagógusok megismerik és alkalmazni tudják azokat a módszereket és technikákat, amelyek a 

harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és fenntartását szolgálják. 

b) Kapcsolódás az egyes tantárgyakhoz, tantárgycsoportokhoz (minden tantárgy vagy tantárgycsoport 

valamilyen szinten kapcsolódik a programhoz).  

A gyakorlati megvalósításhoz a tanórai munkában a pedagógusok eszköztárának állandó és 

folyamatos bővítése szükséges 

A tanórai foglalkozásokon kívüli lehetőségek állandó kihasználása: filmvetítések, beszélgetések, viták, 

vetélkedők, kirándulások, iskolai médiumok bevonása; 

Külső szakemberek bevonása: iskolaorvos, iskolapszichológus, ifjúsági védőnő, valamint kortárs 

előadók folyamatos bevonása a programba. 
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10.3. Az intézmény egészségnevelési keretprogram-terve 

1. évfolyam: 11 óra/év 

Az egészséges életmód szokásainak alapozása – a táplálkozás szerepe az egészség megóvásában 

A testi, lelki egészség fejlesztése; a helyes napirend – a mozgás, pihenés helyes aránya 

Az időjárásnak megfelelő öltözködés jelentősége az egészség megóvásában 

Az érzékszervek megóvása 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás; ismerjék fel a balesetveszélyes helyeket, szituációkat, a 

segítségkérés/nyújtás lehetséges szereplői 

Szenvedélybetegségekhez vezető szerek használata: a szabadidő hasznos eltöltésének lehetséges 

formái 

Bántalmazás, iskolai erőszak – közösségformáló programok, baráti kapcsolatok segítése, támogatása 

Személyi higiéné; tisztálkodási szokások - a pozitív magatartás, helyes szokások formálása  

2. évfolyam: 14 óra/év 

Az egészséges táplálkozás fontossága a szervezet működésében (az étkezések rendje, gyakorisága) 

A helyes étrend ismerete és összeállításának szabályai 

A testmozgás, az edzés, edzettség összefüggése az egészséggel 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

Testi, lelki egészségfejlesztés; 

Az élettani igények, szükségletek kielégítésének helyes módja 

Az egészséges gyermek; a betegség tünetei 

Az egészségtől eltérő állapot felismerése 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás; ismerjék fel a balesetveszélyes helyeket, szituációkat, a 

segítségkérés/nyújtás lehetséges formái. Mit tegyünk a segítség megérkezésig? 

Szenvedélybetegségekhez vezető szerek használata: Kinek mi a hobbija? 

Bántalmazás, iskolai erőszak – közösségformáló programok, baráti kapcsolatok segítése, 

támogatása. 

Személyi higiéné: higiénés szokások fejlesztése, rögzítése, betartásának fontossága 

3. évfolyam: 14 óra/év 

Táplálkozzunk helyesen! (a zöldség és a gyümölcs szerepe a táplálkozásban) 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

Testi, lelki egészségfejlesztés; 

A betegségek megelőzése; a védőoltások jelentősége 

Az egészségvédelem módjai 
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Mi idézheti elő a lázat és miért veszélyes? (láz és a hőemelkedés közötti különbség) 

A leggyakoribb fertőző betegségek, a betegség jelei 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás; ismerjék fel a balesetveszélyes helyeket, szituációkat, a 

segítségkérés/nyújtás lehetséges formái. A segélykérés formái. 

Szenvedélybetegségekhez vezető szerek használata: a szabadidő hasznos eltöltésének lehetséges 

formája. Közösségi programok, az együvé tartozás pozitív hatása 

Bántalmazás, iskolai erőszak – önismeret fejlesztése (tanuljuk meg indulatainkat, feszültségeinket 

kezelni) – a sport, tánc, beszélgetés, relaxáció szerepe 

Személyi higiéné: a fehérnemű szerepe, fontossága, tisztántartásának szabályai, a megfelelő 

sportruházat szerepe, tisztántartása 

4. évfolyam: 8 óra/év 

Az egészséges táplálkozás:  

Egészséges, korszerű táplálkozásra nevelés – korszerű főzési, sütési technikák 

A táplálékok fajtái és fogyasztásuk szabályai (tisztítás, tárolás, felhasználhatóság) 

A szervezetre káros táplálékok és táplálkozási szokások 

● Mindennapos testnevelés, testmozgás 

● A szabadlevegőn való rendszeres fizikai aktivitás szerepének ismerete a testi egészség 

megőrzésében 

Testi, lelki egészségfejlesztés: 

● Felkészülés a serdüléssel kapcsolatos változásokra 

● A gyakran előforduló gyermekbetegségek neve, tüneteik felsorolása 

● Gyakori fertőző gyermekbetegségek: himlő, kanyaró 

● Életmóddal összefüggő betegségek:  megfázás, torokgyulladás 

● A fertőzés megelőzése, a betegápolás szabályai 

● Alapvető összefüggések az életmód és a szervezet egészségi állapota között 

● Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás; ismerjék fel a balesetveszélyes helyeket, 

szituációkat, a segítségkérés/nyújtás lehetséges formái. Elsősegély-nyújtási alapismeretek. 

Szenvedélybetegségekhez vezető szerek használata: a szabadidő hasznos eltöltésének lehetséges 

formája. Közösségi programok. 

Bántalmazás, iskolai erőszak; az agresszió megjelenési formái – verbálisan, viselkedésben, tettekben, 

mások, illetve önmagunk ellen. A diák-diák közti agresszió (csúfolás, cukkolás, elveszik a dolgait, 

kihagyják játékból, programból, fenyegetések, zsarolások) és kezelése 

Személyi higiéné: Testápolás, fogápolás, a fogorvos szerepe a megelőzésben 

5. évfolyam: 24 óra/év 

Az étkezés és a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 1 óra 
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A gyümölcsök és zöldségfélék szerepe táplálkozásunkban 3 óra 

 Jó étvágyat! ( Mit, hogyan, mivel, mennyit együnk?) 2 óra 

Táplálkozási totó 1 óra 

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

Testi, lelki egészség fejlesztése: Érezd jól magad! (belső egyensúly, helyes napirend, időgazdálkodás) 

2 óra  

A megfelelő és alkalomhoz illő öltözködés 1 óra 

Családi és iskolai agresszió kezelése;  

A baráti kapcsolatok fontossága az egészséges lelki egyensúly fenntartásában 1 óra 

Az agresszivitás formái – szorongás, akarati törekvéseink korlátozása 1 óra 

A tanult agresszió, média erőszak - Tv.; számítógép, játékterem, disco 1 óra 

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a 

szakórákon; használt anyagok, eszközök szakszerű használata 3 óra 

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése szabadidős, illetve 

sporttevékenységek közben, sportbalesetek és teendők 1 óra 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek, segélykérési lehetőségek, életkornak megfelelő segítségnyújtás - 

Természetismeret tantárgyon belül 2 óra 

elsősegélynyújtó tanfolyam/nap (vetélkedő) szervezése tanévenként 1 óra 

Lelki egészségvédelem; baráti kapcsolatok fontossága, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikációs készségek 3 óra 

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; információnyújtás, életkornak megfelelő 

tájékoztatás 1 óra 

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; tematikus tantestületi értekezlet 

szervezése 1 óra 

Higiéniai szokások kialakítása, erősítése - tisztálkodás 1 óra/folyamatos 

Rágj sokat, moss fogat! 1 óra 

6. évfolyam: 26 óra/év 

Az egészséges táplálkozás és a szervezet egészsége közötti kapcsolat 1 óra 

Alternatívák, divathóbortok a táplálkozásban 2 óra 

A rendszeres testmozgás és az egészséges kiegyensúlyozott személyiség közötti kapcsolat 

felismerése 1 óra 

A mozgás szervrendszerének fejlettsége és a sportolás közötti összefüggés 

Mindennapos testnevelés  

Lelki egészségvédelem; önismeret, valós önkép kialakítása, szociális készségek fejlesztése, mint 

asszertivitás, kommunikációs készségek 2 óra 
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A család - megfelelő kapcsolattartás 1 óra 

Változások szervezetünkben 2 óra 

A serdülők biológiai-higiéniai problémái 2 óra 

 A serdülő szervezet egészséges működését befolyásoló környezeti hatások 1 óra 

Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; kortárscsoportok (bandázás) pozitív és negatív hatásai 1 

óra 

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; információnyújtás, életkornak megfelelő 

tájékoztatás, életmód, életvezetési ismeretek, készségek, visszautasítási technikákat és a nemet 

mondás készségeit fejlesztő programok  

Az egészséget károsító szerek (alkohol, cigaretta, kábítószer) kipróbálásának elutasítása) 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek, segélykérési lehetőségek, életkornak megfelelő segítségnyújtás - 

Természetismeret tantárgyon belül 2 óra;  

elsősegélynyújtó tanfolyam/nap (vetélkedő) szervezése tanévenként 1 db 

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a 

szakórákon; használt anyagok, eszközök szakszerű használata, balesetvédelem szabadidős 

tevékenységeknél, sportfoglalkozásokon 4 óra 

Személyi higiéné; a tisztaság és az egészség közötti összefüggés felismerése 1 óra 

Testápolás, fogápolás 1 óra 

Felkészülés a serdüléssel járó változásokra 1 óra 

A tiszta, egészséges lakás és iskola, mint a jó közérzet és az egészség közötti kapcsolat 2 óra 

Az egészséges életmód és a betegségekkel szembeni védettség közötti kapcsolat 1 óra 

Az egészséges életmód és a jó közérzet közötti kapcsolat 1 óra 

7. évfolyam: 23 óra/év 

Egészséges táplálkozás; szélsőséges táplálkozási szokások (anorexia, bulémia) következményei, 

tünetei, kezelése 1 óra 

Egészséges étrend – egészséges ember 

Sport a serdülő életében 

Mindennapos testmozgás - kirándulások, túrák, sportprogramok, sportrendezvények, versenyek, 

egyéb játékos programok 

Testi és lelki egészség fejlesztése;  

Barátság – szerelem 1 óra, 

Az egészséges lelkületű ember, lelkitükör 5 óra 

Kamaszlány – kamaszfiú 2 óra 

A stressz. Hogyan csökkenthető? 1 óra,  

A nemi érés. Szerelem, szexualitás 1 óra 
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az iskola egészét átfogó egészségnap tanévenként 1 alkalom 

Betegségek (velünk született betegségek, fertőző betegségek)  

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; információnyújtás, életkornak megfelelő 

tájékoztatás - drog, civilizációs betegségek, cigaretta, alkohol, - életmód, életvezetési ismeretek, 

készségek, visszautasítási technikák 1 óra 

Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; családi és iskolai agresszió kezelése; ismerkedés 

különböző konfliktuskezelési technikákkal, és a pszichológus szerepével 1 óra 

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a szakórákon; 

használt anyagok, eszközök szakszerű használata, balesetvédelem szabadidős tevékenységeknél, 

sportfoglalkozásokon 5 óra 

Elsősegély-nyújtási, újraélesztési alapismeretek, segélykérési lehetőségek, életkornak megfelelő 

segítségnyújtás, betegjogok 2 óra;  

elsősegélynyújtó tanfolyam/nap (vetélkedő) szervezése tanévenként 1 db 

Személyi higiéné: 

A serdülőkor személyi higiéniája és fontossága 

Házi patika, gyógyszerek – mellékhatások 2 óra,  

8. évfolyam: 23 óra/év 

Az egészséges táplálkozás – a különböző tápanyagok (fehérjék, szénhidrátok, vitaminok, ásványi sók) 

fontossága a szervezet egészséges működéséhez 2 óra 

Egészséges táplálkozás; az iskolai menza kínálatának felülvizsgálata, javaslatok az egészséges 

táplálkozás tükrében – projekt 

Mindennapos testnevelés  

A mozgás szerepe a szervezet egészséges működésében 1 óra 

Testi, lelki egészség fejlesztése;  

Szerelem – nagy tettekre serkent 1 óra,  

De szeretnék felnőtt lenni – élethelyzetek, szituációk  

Barátság, szerelem, szexualitás 2 óra 

Serdülő fiúk, lányok aktuális problémái 2 óra 

Bőrünk egészsége 1 óra 

A mozgásszervek elváltozásai és betegségei 1 óra 

A tápcsatorna betegségei 1 óra 

A kiválasztó-szervek betegségei 1 óra 

A légzőszervek betegségei. A környezeti ártalmak, a dohányzás káros hatásai 1 óra 

A vérkeringés betegségei. A szív –és érrendszeri betegségek megelőzése 1 óra 

A szabályozás zavarai és betegségei 



 

124 

 

Az alkohol, a kábítószer káros hatásai 

A szaporodás egészségtana: a nemi higiénia fontossága, a nemi betegségek, a születésszabályozás 1 

óra 

Az ember egyedfejlődésének szakaszai, leggyakoribb egészségügyi problémái 1 óra 

Az ember felelőssége az életért 2 óra 

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; az elkerülés, a nemet mondás készségeit 

fejlesztő programok 

Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; családi és iskolai agresszió kezelése, konfliktuskezelési 

technikák a mediátori szerep, problémakezelési technikák alkalmazása a mindennapokban, 

esetmegbeszélések pszicho dráma  

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a 

szakórákon; használt anyagok, eszközök szakszerű használata, balesetvédelem szabadidős 

tevékenységeknél, sportfoglalkozásokon 5 óra 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek; az életfunkciók fenntartása a segítség megérkezéséig, gyakorlati 

óra 2 óra 

elsősegélynyújtó nap (vetélkedő) szervezése tanévenként 1 db 

Személyi higiéné; testékszerek és következményeik, kozmetikai kezelések a pubertás korban 

9. évfolyam: 8 óra/év 

Mindennapos testnevelés kirándulások, túrák, sportprogramok, sportrendezvények, versenyek, egyéb 

játékos programok 

Testi és lelki egészség fejlesztése; Az egészség érték jellege, holisztikus egészségszemlélet, az egészségi 

állapotot befolyásoló tényezők, az egészséges életmód és elemei; Pubertáskori szomatikus és pszichés 

problémák, Önismeret - énkép 2 óra 

Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; családi és iskolai agresszió kezelése, ismerkedés a mediátori 

szereppel, resztoratív gyakorlatok (a sérelemben érdekelt minden résztvevővel, a közös megoldás 

keresésében) 1 óra 

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; A kábítószer-fogyasztás és veszélyei, toxikománia 

alapfogalmai, kábítószerek szervezetre gyakorolt hatása, a függőség fogalma 1 óra 

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a szakórákon; 

használt anyagok, eszközök szakszerű használata, balesetvédelem szabadidős tevékenységeknél, 

sportfoglalkozásokon 3 óra 

Elsősegély-nyújtási, újraélesztési alapismeretek, segélykérési lehetőségek, életkornak megfelelő 

segítségnyújtás, betegjogok 

 Elsősegélynyújtó tanfolyam/nap (vetélkedő) szervezése tanévenként 1 db 

Személyi higiéné; a pubertás kor higiéniája 1 óra 
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10. évfolyam: 14 óra/év 

Egészséges táplálkozás; Az egészséges táplálkozás szabályai, a helytelen táplálkozás következményei, 

szélsőségek és következményei 1 óra 

Mindennapos testnevelés, kirándulások, túrák, sportprogramok, sportrendezvények, versenyek, egyéb 

játékos programok 

Testi és lelki egészség fejlesztése; Önismeret - énkép - mások megismerése 2 óra  

A szeretet, mint szükséglet, a szeretet fajtái, Szerelem, szexualitás, pszichoszexuális fejlődés. 3 óra 

Pozitív családtervezés – fogamzásgátlás  

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; a drogfüggőség tünetei, elsősegély-nyújtás 

drogtúladagolás esetén. 1 óra  

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a szakórákon; 

használt anyagok, eszközök szakszerű használata, balesetvédelem szabadidős tevékenységeknél, 

sportfoglalkozásokon 3 óra 

Elsősegély-nyújtási, újraélesztési alapismeretek, segélykérési lehetőségek, életkornak megfelelő 

segítségnyújtás, betegjogok  

elsősegélynyújtó tanfolyam/nap (vetélkedő) szervezése tanévenként 1 db 

Személyi higiéné; a szexuális élet higiéniája 3 óra 

11. évfolyam: 21 óra/év 

Egészséges táplálkozás; Az egészséges táplálkozás szabályai, a helytelen táplálkozás következményei, 

szélsőségek és következményei 1 óra 

Mindennapos testnevelés kirándulások, túrák, sportprogramok, sportrendezvények, versenyek, egyéb 

játékos programok 

Testi és lelki egészség fejlesztése; rákos megbetegedések - primer preventio, rákos megbetegedések, 

szekunder preventio - szűrővizsgálatok, önvizsgálatok, az emlő önvizsgálata, a here önvizsgálata, a bőr 

önvizsgálata, az abortusz és lehetséges veszélyei 3 óra 

Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; családi és iskolai agresszió kezelése, kezelése; az önmagunk ellen 

megnyilvánuló agresszió – vagdosás, stb. 3 óra 

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; büntetőjogi következmények, esetismertetések, 

2 óra 

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a szakórákon; 

használt anyagok, eszközök szakszerű használata, balesetvédelem szabadidős tevékenységeknél, 

sportfoglalkozásokon 3 óra 

Elsősegély-nyújtási, újraélesztési alapismeretek, segélykérési lehetőségek, életkornak megfelelő 

segítségnyújtás, betegjogok  

Elsősegélynyújtó tanfolyam/nap (vetélkedő) szervezése  
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Személyi higiéné; a szexuális élet higiéniája 4 óra 

A családi életre való felkészülés - a család funkciói, férfi és nő, az apa, az anya szerepe 5 óra 

12. évfolyam: 26 óra/év 

Egészséges táplálkozás; Az egészséges táplálkozás szabályai, a helytelen táplálkozás következményei, 

szélsőségek és következményei 2 óra 

Mindennapos testnevelés, kirándulások, túrák, sportprogramok, sportrendezvények, versenyek, egyéb 

játékos programok 

Testi és lelki egészség fejlesztése; szexuális úton terjesztett betegségek, AIDS és megelőzése 3 óra 

A családi életre való felkészülés - a család funkciói, az apa, az anya szerepe 10 óra  

Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; családi és iskolai agresszió kezelése; Alternatív megoldási 

lehetőségek – segélyvonal 1 óra 

Szenvedélybetegségek kialakulását megelőző tevékenység; információnyújtás; dohányzás veszélyei, 

alkoholfogyasztás veszélyei, videofilm megtekintése 2 óra  

Baleset megelőzés; balesetveszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, balesetvédelem a szakórákon; 

használt anyagok, eszközök szakszerű használata, balesetvédelem szabadidős tevékenységeknél, 

sportfoglalkozásokon 3 óra 

Elsősegély-nyújtási, újraélesztési alapismeretek, segélykérési lehetőségek, életkornak megfelelő 

segítségnyújtás, betegjogok 5 óra;  

Elsősegélynyújtó tanfolyam/nap (vetélkedő) szervezése  

Személyi higiéné; a divat és negatív hatásai a fehérnemű terén 

10.4. A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

Iskolai agresszió megjelenési formái: 

● verbálisan 

● viselkedésben, tettekben 

● mások v. önmagunk ellen 

Okai lehetnek: 

● biológiai 

● nagyfokú, kínzó szorongás 

● nevelési problémák; túlzott szigor, szülői elhanyagolás, ridegség, testi fenyítés 

● tanult agresszió – pl. média, negatív szülői minta, kortárs kapcsolatok (bandázás) 

Pedagógus agressziója: 

● becsmérlő szavak 

● elvárások letámadásos közlése 

● diákok megalázása, félelemben tartása 
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● sértő metakommunikáció 

● „levegőnek nézés” 

● értékelés, mint az agresszió egy formája 

Agressziót csökkentő tevékenységeink: 

● igényes műsorválasztásra nevelés – beszélgetés, ajánlás 

● önismeret fejlesztése 

● tanulják meg indulataikat, feszültségeiket kezelni (sport, tánc, beszélgetése, relaxáció, meditáció, 

meditációs technikák) 

Prevenciós tevékenységeink (tantestület): 

● esetmegbeszélések, pszicho-dráma 

● tanári tréningek 

● csoportépítés, szervezetfejlesztés 

Prevenciós tevékenységeinek (diákok körében): 

● szabadidős programszervezése 

● határozott, de nem megalázó felnőtt magtartás 

● osztályfőnöki órákon esetmegbeszélések 

● hatékony konfliktuskezelési technikák elsajátítása 

● megfelelő érzelmi kapcsolat kialakítása, baráti kapcsolatok ápolása 

● a közösséghez tartozás megerősítése 

● elismerés, pozitívumok kiemelése 

● resztoratív eljárások alkalmazása 

● stresszoldó technikák elsajátíttatása, alkalmazása 

● elaborációs technikák; mosollyal, nevetéssel az agresszió ellen 

● megfelelő kommunikációs technikák alkalmazása; ellentétek feltárása, kibeszéltetése, megoldása 
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11. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül az 

elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet. 

Elméleti alapvetés 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a NAT kompetenciaterületi tudásanyagának, ahogyan 

ez az eddigiekben oktatott tantárgyi tartalmak közül az osztályfőnöki, egészségtan, biológia tematikához is 

köthető, így onnan is átemelhetőek a konkrétumok.       

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére vagy 

hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott alapos 

felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai baleseteknél a sérülteknek 

szakszerű ellátása megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. 

Lehetőség van osztályfőnöki-, biológiaórákon, szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával rendelkezzen, 

melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. hulladékgyűjtés során) 

alkalmával is tudnak használni. 

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

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel 

és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre 

való jelentkezését. 

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

szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

Biológia 

- rovarcsípések 
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újraélesztés 

Kémia 

- mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás 
- égési sérülések 
- forrázás 
- szénmonoxid mérgezés 

Fizika 
- égési sérülések 
- forrázás 

Testnevelé
s 

- magasból esés 

– az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a 

mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az 

iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az ötödik – 

nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási 

alapismeretekkel kapcsolatosan.  

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

– szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 
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– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
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12. AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

12.1. A környezeti nevelés alapelvei 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. A 

természet - s benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a 

természet, az épített és társadalmi környezet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai 

és erkölcsi megalapozása. 

Szemléletünkben a környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat 

bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti- és egészségtudatosság erősödését. Kiterjed a 

testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek – konfliktuskezelés, döntés, együttműködés – fejlesztésére 

és a mentálhigiénés nevelésre is. 

12.2. A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

Az egészséges és biztonságos iskolai környezet megteremtése, a tanulóbalesetek megelőzése minden 

intézmény alapvető feladatai közé tartozik.  

Az iskola pedagógusaira vonatkozó általános baleset megelőzési feladatok:  

Minden pedagógus 

● Ismerje és tartsa be az intézmény munkavédelmi szabályzatában előírt szabályokat, utasításokat, 

● A nevelői ügyeletet pontosan, lelkiismeretesen lássa el. 

● Minden tantárgy keretében tanítani kell azokat az ismereteket, rendszabályokat, viselkedési 

formákat, amelyek a témából a tananyaghoz kapcsolhatók.  

● Minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán kívüli program előtt a tanulókat ki kell 

oktatnia a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli 

esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. A nevelőnek meg kell győződnie arról, hogy 

a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 

● Tudatosítania kell a tanulókkal a balesetek megelőzésével kapcsolatos kötelességeiket. 

Az osztályfőnökök baleset megelőzési feladatai: 

Az osztályfőnöknek 

● El kell látnia a tanulók felügyeletét az osztály tanórán kívüli foglalkozásain (klubdélutánok, túrák, 

kirándulások stb.), 

●  Figyelemmel kell kísérnie a tanulók egészségi állapotát, ellenőrizni kell, hogy a tanuló megjelent-e 

az iskolai egészségügyi ellátás keretében megszervezett szűrővizsgálatokon, 

●  Az osztályfőnöki órák keretében fel kell hívnia a tanulók figyelmét a különböző állandó és 

idényjellegű baleseti veszélyekre (pl. közlekedés, fürdés, sport stb.). 
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●  Feltétlenül foglalkoznia kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

●  A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ilyenkor ismertetni kell az iskola környékére 

vonatkozó közlekedési szabályokat, a házirend vonatkozó előírásait, a rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, 

● Rendkívüli események után, 

● Tanulmányi kirándulások, túrák előtt, 

● Tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét. 

● Az órákon feldolgozott balesetvédelmi anyagot az osztálynaplóba be kell jegyeznie, és a tanulóktól 

vissza kell kérdeznie. 

● Az osztályban történt bármilyen jellegű balesetről az osztályfőnöknek értesítenie kell az iskola 

igazgatóját. 

● Nyilván kell tartania az osztályban történt tanulói baleseteket. 

A testnevelést tanító pedagógus baleset megelőzési feladatai: 

● A tanév első óráján ismertetnie kell a tanulókkal a balesetek megelőzésének általános szabályait, 

meg kell győződnie (visszakérdezéssel), hogy a tanulók elsajátították-e az ezzel kapcsolatos 

ismereteket, a feldolgozott balesetvédelmi anyagot az osztálynaplóba be kell jegyeznie. 

● Testnevelési órákra, sportfoglalkozásokra, edzésekre stb. a tornaterembe a tanulók csak a 

foglalkozást vezető pedagógus jelenlétében mehetnek be. A foglalkozás csak a testnevelő tanár 

irányításával történhet. 

● Minden gyakorlat előtt a testnevelő mutassa be a veszélyes gyakorlat elemeket, és hívja fel a 

figyelmet a balesetek megelőzésére. 

● A testnevelési foglalkozást csak akkor szabad elkezdeni, ha a tárgyi és személyi feltételek 

veszélytelenek (pl. öltözék, talaj, szerek állapota stb.). 

● A testnevelő biztosítsa, hogy a testnevelési foglalkozásokon a tanulók karórát, gyűrűt, nyakláncot, 

lógó fülbevalót ne viseljenek! 

● A testnevelési órákra, ha az nem az iskolában történik (pl.: sportpályán, uszodában), a testnevelő 

köteles a tanulókat oda-vissza kísérni. 

● Balesetet, sérülést, rosszullétet a testnevelő köteles jelenteni az igazgatónak. 

● A tornateremben tanulók csak pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak, sportolhatnak, 

játszhatnak! 

● A tornatermet használó, de nem az iskola állományában lévő dolgozó, tanuló sem tartózkodhat a 

felelős edző, foglalkozást vezető távollétében a tornateremben. 

● A tornaterem padlózatát mindig csúszásmentes állapotban kell tartani, és ezt az órát tartó 

testnevelőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. 
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● A tornaeszközöket, tornaszereket, sportszereket és a tornaterem állapotát, biztonságát a 

testnevelő köteles folyamatosan ellenőrizni. 

● A tornaterem padlózatát naponta fel kell törölni. El kell távolítani minden akadályt, ami csúszást, 

botlást okozhat. 

● A tornateremben akadályt képező sportszereket, tornaszereket (pl. szekrény, gerenda) tárolni nem 

szabad. 

● A tornateremben az órát (foglalkozást) vezető pedagógus köteles gondoskodni a rend és fegyelem 

megtartásáról, személyes felelősséggel tartozik a balesetvédelmi előírások megtartásáért. A 

tornateremben hibás eszközt, tornaszert bevinni nem szabad! 

A kémiát tanító pedagógusok baleset megelőzési feladatai: 

● Kísérletek előtt a szükséges balesetvédelmi szabályokat a tanulókkal ismertetni kell! 

● Kísérleteket, méréseket csak tanári felügyelet mellett szabad végezni! A tanuló egyedül még otthon 

sem végezhet kísérletet! 

● A vegyszereket csak jól olvasható (eredeti csomagolásban), címkével ellátott üvegben szabad 

tárolni. 

● Egy csoportban egymással reakcióba lépő anyagokat nem szabad tárolni. A tárolásra fémszekrényt, 

vagy fémdobozt kell használni. 

● A mérgező anyagokat külön méregszekrényben kell tárolni, a tanulók számára hozzáférhetetlen, 

zárt helyen. A méregszekrény ajtajának külső falát szembetűnő módon „MÉREG” felirattal kell 

ellátni, és halálfejes jelzést is kell alkalmazni. A méregszekrény kulcsát a kémiaszertár felelősének 

magánál kell tartania, és azt illetéktelennek nem adhatja oda. Tanulónak soha nem lehet odaadni! 

A méregszekrény közelében dohányozni tilos!. 

Tanuló a vegyszerekhez csak tanár jelenlétében nyúlhat hozzá az alábbiak figyelembevételével: 

● folyadékos üveget csak az alján alátámasztva lehet megfogni, és sohasem a nyakánál, 

● a kémcsöveket csak a kémcsőállványba helyezve szabad szállítani, 

● üvegbot, üvegcső, hőmérő dugóba történő behelyezését vagy kivételét védőkesztyű és 

védőszemüveg használatával szabad csak elvégezni. 

● az üvegek szállítása csak stabil, erre a célra rendszeresített tálcán történhet! 

● Mérgező és maró anyagokat pipettázni csak nyitott ablak mellett, fülke alatt szabad végezni! 

● Tanulókísérleteknél a tanulóknak előre kimért és megfelelően higított vegyszereket kell biztosítani. 

A kísérleti jegyzőkönyvben minden esetben fel kell hívni a figyelmet az előforduló balesetekre. 

● Tanári felügyelet nélkül a tanulók (sem szünetben, sem órán) nem tartózkodhatnak a 

kémiateremben, sem a szertárban! Borszeszégővel történő kísérlet esetén legyen a helyiségben 

tűzoltó-felszerelés, nemezpléd és elsősegélydoboz! 

A fizikát tanító pedagógusok baleset megelőzési feladatai: 
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● Kísérletek előtt a szükséges balesetvédelmi szabályokat a tanulókkal ismertetni kell! 

● Kísérleteket, méréseket csak tanári felügyelet mellett szabad végezni! A tanuló egyedül még otthon 

sem végezhet kísérleteket! 

● Tanári felügyelet nélkül a tanulók a fizika szaktanteremben és a szertárban nem tartózkodhatnak! 

● A tanulói kísérletet, a kísérlet, a mérés menetét, az eszközök működését, használatát a 

pedagógusnak ismertetnie kell a tanulókkal. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a rendeltetésszerű 

használatra, esetleges baleseti veszélyekre és a rendellenesség esetén követendő magatartásra. 

● A mechanikai kísérletekhez használatos eszközök rendeltetésszerű használatát, esetleg 

összeállítását a kísérlet megkezdése előtt gyakoroltatni kell. 

● Különös figyelmet kell fordítani az üvegedények használatára! 

Elektromos és fénytani kísérleteknél: 

o a mérések eszközeinek összeállítását megkezdeni, feszültséget bekapcsolni csak a tanár 

engedélyével szabad, 

o sérült, toldott vagy hibás vezetéket, csatlakozót a méréshez, kísérlethez nem szabad 

felhasználni. 

o hőtani kísérleteknél legyen a helyszínen tűzoltó-felszerelés, nemezpléd és elsősegélydoboz. 

A technikát tanító pedagógusok baleset megelőzési feladatai: 

● A technika teremben tanuló a pedagógus jelenléte nélkül nem tartózkodhat! 

● A technika teremben a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, azokra tárgyakat, 

eszközöket még ideiglenesen sem szabad elhelyezni. 

● A tanulók a munkaeszközöket minden munkafeladat megkezdése előtt ellenőrizzék! A hibás 

eszközöket azonnal ki kell cserélni. 

● A pedagógus folyamatosan ellenőrizze az eszközök szakszerű használatát, a munkafogások 

helyességét. 

● A feldolgozásra váró anyagokat csak a kijelölt helyen szabad tárolni, úgy, hogy azok akadályt ne 

jelentsenek. 

● A technika teremben el kell helyezni jól hozzáférhető helyen egy mentődobozt. A mentődobozt a 

foglalkozás ideje alatt nyitva kell tartani, a helyét a szabványos szín- és alakjellel jelölni kell. 

● A technika teremben levő villamos berendezések, kéziszerszámok állapotát folyamatosan 

ellenőrizni kell. 

Baleset megelőzési, munkavédelmi szemlék 

A közoktatási intézmény vezetőjének kötelessége rendszeresen ellenőriznie az egészséges és biztonságos 

munkavégzés tárgyi feltételeit. Ezt szolgálják a rendszeresen (legalább félévente) megtartott munkavédelmi 

ellenőrzések, szemlék. A munkavédelmi szemlék rendjét, az ellenőrzésbe bevont személyeket a 
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munkavédelmi szabályzatban kell rögzíteni. A megtartott szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely 

tartalmazza: 

● a szemle időpontját, 

● a résztvevő személyeket és beosztásukat, 

● az észrevett hiba leírását, 

● a javítási határidőt, 

● a javításért felelős dolgozó nevét, 

● a kijavítás dátumát és a javításért felelős dolgozó közvetlen felettesének aláírását. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek az egészséges és biztonságos iskolai 

környezet megteremtésével kapcsolatos teendőinek ki kell terjednie: 

● az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok ismeretére, 

● a tanulókkal, a pedagógusokkal és az intézmény többi dolgozójával kapcsolatos teendőkre: 

mindenkit meg kell ismertetni az egészséges 

● és biztonságos munkavégzés általános és helyi - iskolai - szabályaival és az ezt rögzítő iskolai 

szabályzatokkal, meg kell győződnie róla, hogy a szükséges ismereteket elsajátították-e, és 

folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a szabályokat betartják-e, 

● az iskola belső szabályzatainak körültekintő összeállítására (helyi tanterv, szervezeti és működési 

szabályzat, házirend, munkaköri leírások, munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat, 

tűzriadó terv, bombariadó terv), 

● az egészséges és biztonságos iskolai környezet tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésére, 

folyamatos vizsgálatára, ellenőrzésére. 

12.3.  Környezeti nevelési céljaink 

Célunk, hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek bonyolultabb természeti, 

társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Megalapozzuk tanítványaink környezeti 

erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formáljuk alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, 

a személyes és a közös felelősségtudat alapjait.  

Kiemelt célunk a „környezeti polgárrá” nevelés; a természeti, épített, a társas-társadalmi környezet 

fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások 

elsajátíttatása, az érzékenyítés, erkölcsi alapelvek kialakítása.  

Ehhez eszközül a hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas együttműködés és 

konfliktuskezelés készségeinek erősítését választjuk. 

● Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az iskola körül 

(funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, virágokkal díszített belső terek, ápolt, 

parkosított udvar kialakítása) 
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● Helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési, vásárlási szokások felmérése, megfigyelése, 

módosítása) 

● Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság, a papír újrahasznosítása, 

elemgyűjtő elhelyezése) 

● A természeti és mesterséges környezet esztétikumának kialakítása (a lakókörnyezet és a közeli 

természeti környezet adottságainak megismerése, az iskolában és az iskola körül meghatározott 

terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele) 

12.4. A környezeti nevelés területei 

A környezeti nevelés valamennyi iskolatípusunk és tantárgyunk feladata. 

Tanórán folyó oktató-nevelő munka 

Tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismeretek (alsó tagozat, felső tagozat, középiskolai évfolyamok) 

Tanórán kívüli tevékenység 

● A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai nevelési 

helyzetekben, az iskolai szabadidős helyzetekben, a tanulók művészi, sport, játék és közéleti 

tevékenységeinek során 

● a napközi otthonos foglalkozások 

● iskolai tehetséggondozás 

● közös környezetjavító programok, a környezetvédelem jeles napjainak családias megünneplése 

● Osztály- és csoportkirándulások szervezése, kiemelt cél hazánk és megyénk, lakóhelyünk környezeti 

értékeinek megismerése. 

● Délutáni szabadidős foglalkozások: témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, egyéb játékos 

programok, csoportfoglalkozások. 

● Lakóhelyükön, iskolánk környezetében kapcsolódjanak be a parkosítási, környezetvédelmi, 

tisztasági akciókba. 

● Környezetre veszélyes anyagok gyűjtése (szárazelemek, akkumulátorok). 

● Környezetvédelmi témanap – témahét szervezése 

● Kellő érdeklődés esetén szakkör, fakultáció indítása. 

● Kiállítások szervezése. 

● Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, gyakorlatban történő alkalmazása. 

● Papírgyűjtő akciók 

Iskolán kívüli formák: 

● közművelődési intézmények, múzeumok, növény- és állatkertek látogatása 

● vadasparki programok 
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● természet- és környezetvédő mozgalom civil szervezeteivel való kapcsolat, együttműködés 

● Minden tanulónak legyen ismerete a természet és környezetvédelemhez kapcsolódó mozgalmak, 

szervezetek létéről, munkájáról, a környezetvédelemhez kapcsolódó világnapokról. 

● Pályázatokon, versenyeken minél több tanuló vegyen részt. 

● Ismerjék meg és kapcsolódjanak be a város hagyományőrző programjaiba. 

12.5. Környezeti nevelés a szaktárgyi órák keretében 

Alsó tagozat 

Az alsó tagozatban a tanító néni az egész napos iskolai formában végzett oktatás során szervezi meg, és 

rendezi össze a környezeti nevelés munkaformáit és színtereit.  

Cél, hogy a tanulókban kialakítsuk a kívánt magatartásformát: erős érzelmi kötődést hozzunk létre, mely a 

természeti jelenségek megismerési vágyának motivációs bázisa. 

A természetismeret órákon magától értetődik a környezeti nevelés, ezért pedagógiai programunkban három 

megoldási lehetőséget dolgoztunk ki a környezeti nevelés beépítésének lehetőségére tanórai keretek közé.  
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Technika és életvitel 

1. osztály 

Témakörök, tartalmak Kiegészítő tevékenységek 

A természetes és mesterséges környezet anyagai. 

A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai, anyagai. A 

természetes anyagok. Az anyagokhoz kötődő 

mesterségek. 

Agyagozás: madárkák, teknősök, csigák. Homokvár 

építése. Termésbábok készítése. 

A gyalogos közlekedés szabályai. A biztonságos 

tömegközlekedés. 

A közlekedés környezetszennyezése: lég- és 

zajszennyezés. Környezetbarát közlekedési 

formák, energiatakarékos járművek 

2. osztály 

Témakörök, tartalmak Kiegészítő tevékenységek 

Védekezés a környezet kellemetlen hatása ellen. A 

természetes és mesterséges környezet. A lakóhely 

és a lakótér. Az ember természetátalakító 

munkája. 

Makett készítés: ház hajtogatása. Berendezés. 

Öltöztetőbaba készítése. 

Az anyagok feldolgozása. Takarékos 

anyagfelhasználás. 

Játékkészítés: zúgattyú, gúzs, stb. Videofilmek a 

hagyományos mesterségekről. A maradék 

anyagok tárolásának megszervezése. 

3. osztály 

Témakörök, tartalmak Kiegészítő tevékenységek 

Élővilág és tárgyi környezet. A biológiai élőhelyek 

hasznosítható anyagai. A hasznosítható élettelen 

anyagok. 

Gyűjtő utak: kukoricacsuhé, fűzfavessző, tobozok, 

gyűjteménykészítés, rendezés. Videofilmek. 

Háztartástan, életvitel. A háztartásban előforduló különböző 

energiafogyasztó berendezések megismerése, 

energiafogyasztásuk összehasonlítása. Otthoni 

számlák ellenőrzése. Környezetbarát fogyasztási 

szokások, hulladékkezelés, víztakarékosság. 

4. osztály 

Témakörök, tartalmak Kiegészítő tevékenységek 

Épített környezet, korszerű építmények. A 

nagyvárosi élet. 

Képgyűjtemények készítése. Szituációs játékok. 
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Az anyagok átalakítása. Az alapanyag, a 

résztermék, a félkész termék, a termék, a hulladék 

és a melléktermék fogalma. 

Mesterségek és termékeik. Hogyan készül? Egy-

egy termék elkészítésének folyamata. 

Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai 

követelményei. 

Hidak, viaduktok, toronyházak, alagutak. A 

lakóhely legszebb épületei. 

A modern közlekedés eszközei. Környezetbarát szállítási módok. Különböző 

közlekedési módozatok környezetszennyezési 

problémák. 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály 

Témakörök, tartalmak Kiegészítő tevékenységek 

Irodalom, szövegértés 

A mindennapi életből, a természeti környezetből 

vett témán alapuló rövid szépirodalmi művek, 

versek, prózai alkotások, ismeretterjesztő művek 

1. o.  

Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló 

saját élményei, tapasztalatai között. 

2. o.  

A szereplők cselekedeteinek értékelése, 

következtetés tulajdonságokra. Az események 

összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése. 

3. o.  

A szereplők cselekedeteinek, érzelmeinek, 

tulajdonságainak megfigyelése. Kérdések, 

válaszok megfogalmazása. 

4. o.  

Érzelmek, emberi kapcsolatok fölismerése, 

értékelése a művekben. Több szempont 

figyelembevételével a szereplők viselkedésnek 

megfigyelése. 

Pl. Zelk Zoltán: Párbeszéd 

Nemes Nagy Ágnes: Madarak 

Móra Ferenc: A másik macska 

Kányádi Sándor: A születés öröme 

Fekete István: Tüskevár, Csí, Hú, stb. 
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Testnevelés 1-2. osztályok 

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Szabadidős sporttevékenységek A mozgás örömének átélése, a szabad levegőn való 

tartózkodás fontossága. Az időjárás elemeinek 

közvetlen megtapasztalása. 

3. osztály 

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Szabadidős sporttevékenységek A természeti környezet sajátosságai a túrák során. 

Helyes viselkedés a természetben. Természeti 

értékeink megismerése. 

4. osztály 

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

Szabadidős sporttevékenységek Helyes viselkedés a természetben. A zaj szennyezi 

a természetet! Tájékozódás a terepen. 

Felső tagozat 

A felső tagozatban arra törekedtünk, hogy a természettudományos tartalmakat megfelelőképpen kapcsoljuk 

össze a humán tantárgyakkal.  

A következő felsorolás tartalmazza azokat a környezeti vonatkozásokat, melyeket a szaktanároknak 

lehetőségük szerint be kell kapcsolni a tanítási-tanulási folyamatba, éves tanmenetükben pedig fel kell 

tüntetni. Minden esetben figyelembe kell venni a tanított osztály érdeklődési körét, egyéni sajátosságait.  

A felsős osztályokban is kiemelt feladat az iskola szellemiségét tükröző családias hangulat, atmoszféra 

megteremtése. Az igényes mikrokörnyezet megteremtése a környezetkultúra fejlesztésének eszköze. 
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Tantárgy 
Tartalom 

5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Az ember 
felelőssége az élő 
és élettelen 
természettel 
szemben. 
Környezeti témájú 
könyvek és 
segédkönyvek 
bemutatása. 

Környezeti 
kérdésekkel 
kapcsolatos 
vélemények 
kommunikációja. A 
környezetet 
bemutató képiség, 
zeneiség. 

A közéleti 
kommunikáció 
műfajainak 
környezeti témákra 
való alkalmazása. A 
környezeti témájú 
lírai alkotások. 

A tömegkommunikáció 
és a környezeti 
kérdések kapcsolat. A 
természeti környezet 
állapota leírásakor és 
ma, a társas és a 
természeti környezet 
viszonyának 
bemutatása. 

Történelem és 
állampolgári 
ismeretek 

Természet és 
gazdaság az 
ókorban 

A gyarmati rendszer, 
a manufaktúra és a 
világkereskedelem 
kialakulásának 
nyomai a mai 
globális 
folyamatokban. 

Folyószabályozások. A globális problémák 
kezelésére tett hazai 
és nemzetközi 
erőfeszítések. 

Matematika Adatgyűjtés a környezete állapotáról 

Idegen nyelv Természeti környezet megóvása. Földünk nevezetes tájai, veszélyeztetett növények és 
állatok. 

Informatika Környezeti vonatkozású feladatok megoldása számítógép használattal. Környezeti 
témájú szoftverek bemutatása, értelmezése. 

Természet- 
ismeret/Biológia 

Környezeti 
vonatkozású 
térképek. A 
globális 
felmelegedés. A 
szélsőséges 
időjárási 
viszonyok okozta 
veszélyhelyzetek, 
s az azoknak 
megfelelő 
magatartás. 

A lakóhely 
környékének védett 
és nem védett 
természeti értékei.  
Hazai 
életközösségek 
védelme. 
Kiskunsági Fertő-
Hanság Nemzeti 
Park 
Környezeti ártalmak.  
A higiéné.  
Az egészséges 
környezet és a 
környezeti ártalmak 
hatása a fejlődésre. 

Szemétlerakók 
Ökológiai rendszerek 
és védelmük. 
Védett fajok. 
  
Ember és 
környezete. 

Környezeti ártalmak.  
A higiéné.  
Az egészséges 
környezet és a 
környezeti ártalmak 
hatása a fejlődésre. 

Fizika  
 

 Véges 
energiakészletek – 
ésszerű 
energiahasználat 

Az 
energiatakarékosság 
gyakorlati 
megvalósítása 

Kémia   A vegyipari anyagok 
hatása a 
természetre. 

A korrózió és 
korrózióvédelem. A 
legfontosabb 
szennyező anyagok.  

Földünk és 
környezetünk 

  Az európai és az 
Európán kívüli 
országok kapcsoltat 
a természeti 
környezettel. 

Szűkebb régiónk 
idegenforgalmi és 
környezeti értékei, 
állapota, védelme. 
Nemzeti parkjaink. 
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Ének-zene A környezeti 
harmónia iránti 
érzékenységet 
fejlesztő dalok. 
Természeti 
témájú dalok. 

Természeti témájú 
dalok 

Természeti témájú 
dalok 

A zene szerepe a 
globalizálódó világban 

Rajz és vizuális 
kultúra 

Szöveg és kép 
összerendezése 
környezeti célú 
közlésekben 

Természeti formák 
térbeli modellezése 

Mesterséges és 
természetes formák 
távlati ábrázolása 

Épület és környezet 
formai kapcsolata 

Technika és 
életvitel 

Környezettudatos 
építészet 
Anyag - és 
energiatakarékoss
ág 

Szelektív 
hulladékgyűjtés 
Káros kibocsátások 
csökkentése 
Megújuló 
energiaforrások 
 

A káros kibocsátások 
mérséklése. 
Újrahasznosítás 
Szennyvíztisztítási 
technológiák 
Gazdaságosság 
 

 

 Testnevelés és 
sport 

A természetben való szabadidős és sporttevékenységek alapvető szabályai 
 

Tánc és 
dráma/Mozgó-
képkultúra, 
média 

Dramatikus improvizációk természeti, 
környezetvédelmi témákról 

A közvélemény befolyásolása. A fogyasztói 
társadalom és a reklám. 

Hon- és 
népismeret 

A hagyományos 
gazdasági 
tevékenységek 
hatása a 
környezetre  

   

Ember- és 
társadalomismer
et, etika 

  A részvételi 
demokrácia alapjai 

 

Egészségtan  Az egészséges 
étkezés 

 A túlnépesedés 
kérdésköre 

Gimnázium 

Az adott tananyag tanítása során a szaktanár megbeszéli a tanulókkal a környezet- és egészségvédelemmel 

kapcsolatos kérdéseket. A következtetések és feladatok megfogalmazásakor mindig az elérhető célt és a 

megoldható problémát tárjuk a gyerek elé, hogy megerősítsük őket, meg kell próbálni, tenni a tisztább és 

kulturáltabb környezet érdekében. 
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Tantárgy 
Tartalom 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Környezeti téma 
feldolgozása 
különböző 
információhordozók 
felhasználásával 

Érvelés adott terület 
védetté 
nyilvánításában. 
Lakóhelyem 
természeti 
szépségei. 

Környezetvédelmi 
téma feldolgozása 
különféle források 
segítségével. 

Hogyan tükrözi a 
szókincs 
eltávolodásunkat a 
természettől? 

Történelem Biológiai és 
társadalmi 
alkalmazkodás. Az 
ókori nagyvárosok 
környezeti gondjai. 

Az erdő jelentősége 
a középkori 
civilizációban. 
Természetes 
energiaforrások, 
természet közeli 
életmód. Járványok. 
A természetfeletti 
uralom gondolata. 

Ember és természet 
viszonya a 
felvilágosodás 
korában. Vízrajzi 
beavatkozások. 
Közművesítés, 
közegészségügy, 
városrendezés. 

A modern háború 
tájra, természetes 
és épített 
környezetre 
gyakorolt hatása. Az 
atomrobbanás 
elhúzódó hatása. 

Angol nyelv Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. Levelezés 

környezeti témákról más diákokkal. 

Biológia   
A baktériumok 
szerepe a 
szennyvíztisztításban
. A baktériumok 
szerepe a talajban, a 
talaj tisztításában. A 
növényvédő és 
rovarirtó szerek 
hatása az állati 
szervezetre. A 
gombák nehézfém 
felhalmozása és 
annak veszélyei. 

 
A radioaktív 
sugárzás hatása a 
vérképző 
szervekre. Az 
egészségtelen 
életmód hatása a 
hormonális 
szabályozásra. A 
környezetszennyez
ő vegyület hatása 
az 
immunrendszerre. 
A dohányfüst 
károsító hatása. Az 
UV-sugárzás és 
más szennyező –
anyagok hatása a 
bőrre. Környezet-
higiéné. 

 
Öregedő 
társadalmak – 
családpolitika, 
fogyasztói 
társadalom. A 
legújabb kori 
népvándorlás és 
hatása az egyes 
országok 
populációira. 
Táplálékhálózatok. A 
bioszféra jövője. 

Kémia 
 

A szennyező kémiai anyagok megjelenése. 
Koncentrációtípusok – Az iparilag fontos 
elektrolízis környezetszennyező hatása. A 
szennyező kémiai anyagok megjelenése. Az 
ózonréteg védelme. Az alkohol. A dioxin a 
dohányfüstben. A cukorgyártás 
környezetszennyezés. Az egészségügyi 
határérték. Az energiatermelés formái, 
hőerőművek. Génmanipulációk. 
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Földrajz A települések 
változása az elmúlt 
évtizedekben – 
térképi ábrázolás. A 
műholdfelvétel a 
környezetvédelem 
szolgálatában.  
Geoszférák 
környezeti 
problémái 

Természet- és 
környezetvédelmi 
egyezmények. 
Anyag- és 
energiafelhasználásu
nk arányai. Hazánk 
környezeti állapota 
és az Unió környezet-
politikája. 
  

  

 
A vulkánok, mint a 
természetes 
levegőszennyezés 
forrásai. A 
monokultúra hatása 
a talaj minőségére. 
A gazdasági jólét – 
környezetszennyezé
s – népesség: a 
fejlődő és fejlett 
országok 
konfliktusa. Milyen 
típusú 
településeken 
jobbak az 
életfeltételek? 

Regionális környezeti 
együttműködés. A 
demográfiai 
robbanás, az 
élelmezési válság, a 
nyersanyagválság, az 
urbanizáció 

  

Fizika  A mesterséges 
égitestek szerepe az 
információk 
közvetítésében.  

Az utak sózásának 
hatása a 
növényzetre. A 
nagyfeszültségű 
vezetékek élettani 
hatása az 
élőlényekre. 
Energiatakarékos 
fogyasztók 
használata. 

A zaj mint a 
környezetszennyezé
s egyik formája. A 
világűr szennyezése. 
Az atombalesetek. 

Ének-zene A környezeti 
harmónia 
felkeltésére 
alkalmas 
zeneművek 

A kulturális 
sokféleség 
megőrzésének 
lehetősége. 

  

Rajz- és vizuális 
kultúra 

Leromlott 
környezettel, a 
természeti 
szépségekkel 
kapcsolatos 
életérzés 
megjelenítése. 

Az építészet szerepe 
az emberi környezet 
formálásában. 

  

Tánc- és dráma Természeti jelenségek megfigyelése, eltáncolása. Állatalakoskodás. 

Médiaismeretek A valóságtól való elszakadás társadalmi veszélyei 
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13. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTÉSE 

Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását segíti elő a 

nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált oktatással, neveléssel. A 2011. évi CXC tv. 4.§ 

23. pontja határozza meg a sajátos nevelési igényű tanulók körét. E szerint: „sajátos nevelési igényű az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd.” Alapító okiratunk szerint fogadjuk a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

diákokat. Megvalósítjuk az integráció törvényi feltételeit, biztosítjuk az SNI tanulóknak a differenciált 

óraszervezéssel az egyéni fejlesztéssel a továbbhaladás feltételeit. Iskolánkban az integrációt egy alapos 

előkészítő szakasz előzi meg. A szakértő vélemény megismerése után az iskola vezetősége és a gyermeket 

tanító pedagógus/osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a szülővel, a gyógypedagógussal és megbeszélik a 

speciális tankönyvek és egyéb speciális eszközök beszerzésének szükségességét. A tanító részére szintén 

szükséges a speciális tanterv, tanmenet rendelkezésre állása. A szülőkkel a kapcsolattartás az integráció teljes 

időszaka alatt folyamatos és rendszeres. Segítőkész magatartása, a szülő bizalmának elnyerése, a szülői 

kompetencia erősítése a jövő szempontjából nagyon fontos. Kiemelt feladat, hogy a befogadó 

gyermekközösséget életkori sajátosságainak megfelelő szinten felkészítsük az SNI gyermekek fogadására. 

Fontos a szülőközösség tájékoztatása is.  

Az SNI tanulók nevelésében és oktatásában az Irányelvben megfogalmazott fogyatékosság specifikus 

elvárásokat alkalmazzuk felmenő rendszerben a táblázatban részletezettek szerint: 

SNI-s tanulók fejlesztését meghatározó Irányelvi előírások alkalmazása 

Tanév 
Évfolyam 

2/2005. OM r. 32/2012. EMMI r. 

2016/2017 1-8. évf.  

Alapelveink: 

● Az SNI-s tanulóink esetében a közvetített tartalmakat a NAT alapján határozzuk meg, az abban 

meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi 

területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek.  

● A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének kialakításakor figyelembe vesszük a szülők 

elvárásait és az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

Céljaink: 
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● a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél 

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

● az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

● a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Feladataink: 

● a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, 

illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

● a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

● a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó 

javaslatokat. 

Tevékenységeink:  

A habilitációs, rehabilitációs ellátás: ami nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes 

tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazásával. 

Habilitációs időkeret: 

 Fogyatékosság típusa szerinti rehabilitációs órakeret 

évfolyam 
értelmi 
fogyatékos 

gyengénlátó 
vak, nagyothalló, mozgás- 
és beszédfogyatékos 

siket és 
autista 

egyéb 

1-3. évfolyam 3 7 8 10 3 

4. évf. 3 7 8 11 3 

5-6. évf. 3 8 9 11 3 

7-8. évf. 4 8 10 12 4 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók 

bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, 

funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

f)  Ezek a foglalkozások nem korrepetáló jellegűek, az anyaga nem témaspecifikus , a személyiség 

egészére ható fejlesztés, elősegíti a reális önértékelés, pozitív énkép kialakulását  

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt 

haladása tekinthető 

Az eredményes fejlesztést meghatározó tényezők 
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● Iskolánk vezetés támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai programokon 

akkreditált továbbképzéseken. 

● Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés-specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A 

módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent 

a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz. 

● A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes 

gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, eszközök, 

módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

● A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) 

és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

● a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;   

● a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépítik;  

● alkalmazzák a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése 

alapján - szükség esetén - megváltoztatják eljárásaikat, az adott szükséglethez igazodó módszereket 

alkalmaznak;  

● egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresnek;  

● alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;  

● együttműködnek különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépítik a pedagógiai folyamatokba.  

A tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta   

● segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;  

● javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására  

● segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában;  

● javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására;  

● figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz 

az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;  

● együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;  
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● terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni 

fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik 

a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.  

Az osztályfőnökkel szembeni elvárások:  

● a szülővel szemben kiemelten figyelmesen és tapintatosan fogalmazzon;  

● a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal;  

● szükség esetén forduljon szakemberhez a gyermek ügyében;  

● kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét;  

● gondoskodjon a tanuló pályaválasztásáról;  

● szükség esetén a tanuló magatartásáról, teljesítményéről adjon írásban véleményt;  

●  kapcsolatot tart a védőnővel.  

13.1. Az iskolai beszámoltatások formái, rendje  

A tantárgyi számonkérések során a sajátos nevelési igényű tanulóink beszámoltatásának formáit és 

módjait részképesség zavaraikhoz igazítjuk. Az olvasási-írási nehézségekkel küzdő gyermekek számára 

biztosítjuk az írásbeli dolgozatok szóbeli feleletekkel történő kiváltását, illetve e gyermekeink számára 

célzottan több megszólalási lehetőséget adunk nemcsak a számonkérés, hanem a gyakorlás során is.  

Az írásbeli beszámoltatás során hosszabb időt biztosítunk egy-egy dolgozat elkészítésére, valamint indokolt 

esetben mi olvassuk fel a feladatlap utasításait (pl. környezetismeret, nyelvtan, matematika) a gyermek 

számára. A számolási nehézségekkel küzdő gyermekek a speciális segédeszközöket (korongok, pálcikák, 

számtábla) a dolgozatok során is használhatják.  

Az iskolai számonkérések során a témazáró dolgozatok mellett minél nagyobb számban tesszük lehetővé 

gyermekeinknek, hogy tudásukról röpdolgozatok, szóbeli feleletek (egy-egy lecke anyagából) formájában is 

számot adjanak.  

Az SNI tanulók értékelése  

Az SNI tanuló értékelése az eltérő tanterv illetve az egyéni fejlődési ütem, az egyéni különbségek maximális 

figyelembevételével történik. A tanuló teljesítménye önmagához mérten és előremutatóan kerül értékelésre, 

megőrizve a tanulási kedvet.  

Alsó tagozat: Az értékelés megjelenési formája alkalmazkodik az adott évfolyam értékelési formájához. A 

napi értékelés a gyermek számára minden esetben pozitív, megerősítő, fejlesztő típusú, a legkisebb 

részteljesítményt is elismerő módon történik. Apró jelzésekkel (csillag, matrica, simogatás, a gyermek 

számára kedves cselekvés engedése jutalmazzuk a gyermeket) Mindezzel és a hangsúlyos szóbeli 

értékeléssel fejlesztjük ki a belső motivációt és a reális önértékelést és erősítjük az amúgy is labilis 

önbizalmukat.  
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Felső tagozat: a feldolgozott tananyag elsajátításának mértékét a tájékoztatóban 5 fokozatú skálán 

számokkal is jelezzük. A félévi, tanév végi érdemjegy kialakításánál a témazáró dolgozatok mellett a 

röpdolgozatok, szóbeli feleletek osztályzatait hangsúlyosan vesszük figyelembe a motiváció fenntartása 

érdekében.  

- Az értékelésben kiemelt szerepet kap a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, és az egyéni 

fejlődési sajátosságokhoz való alkalmazkodás.  

- A fejlesztő értékelést a mindennapi tanítás- tanulás folyamatában is alkalmazzuk.  

Felmentés  

Részleges vagy teljes felmentést kaphat a tanuló testnevelésből szakorvos javaslata alapján. Ha a tanuló csak 

gyógytestnevelésre jár, az ott szerzett érdemjegy kerül a bizonyítványába.  

Az idegen nyelv tanulása alól felmentést kaphat a tanuló írásos szülői kérvény és a hozzá csatolt pszichológiai-

logopédiai szakvélemény alapján. A felmentésről az intézményvezető dönt. A felmentett tanuló köteles az 

idegen nyelvi órákon részt venni.  

A helyesírás osztályzása alól felmentést kaphat a tanuló írásos szülői kérvény és a hozzá csatolt pszichológiai-

logopédiai szakvélemény alapján. A felmentésről az intézményvezető dönt. A felmentett tanuló köteles a 

magyar nyelvtan órákon részt venni, az elméleti tananyagból a követelményeket teljesíteni.  

A matematika tantárgy osztályzása alól felmentést kaphat a tanuló írásos szülői kérvény és a hozzá csatolt 

szakértői vélemény alapján. A felmentésről az intézményvezető dönt. A felmentett tanuló köteles a 

matematika órákon részt venni.  

A tanügyi nyilvántartás dokumentumai  

Törzslap: fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői és rehabilitációs bizottság nevét, székhelyét, a 

szakvélemény számát, kiállításának keltét és a kontrollvizsgálat időpontját.  

Osztálynapló:  

● fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői és rehabilitációs bizottság nevét, székhelyét, a 

szakvélemény számát, kiállításának keltét és a kontrollvizsgálat időpontját.  

● a feljegyzések rovatban meg kell említeni a tantárgyi, valamint az értékelés-minősítés alóli felmentéseket, 

pontos hivatkozással,  

● a megjegyzés rovatban tüntetjük fel, hogy a tanuló egyéni fejlesztési terv szerint rehabilitációs 

foglalkozásokon vesz részt, ide lehet bejegyezni az egyéni foglalkozások heti időkeretét, a gyógypedagógus, 

egyéb segítő szakember nevét  

● itt történik a tantárgyi dokumentálás  

● tartalmazza a tanuló személyes adatait, hiányzásait  

● megjeleníti a tanuló értékelését  

Bizonyítvány:  
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● Az ide vonatkozó záradék szövege a 20/2012-es EMMI r. alapján. 

Amennyiben SNI–s problémára a beiratkozásnál nem derül fény, úgy az osztálytanító, szaktanár 

kötelessége, hogy a probléma észlelésekor a megfelelő intézkedést megtegye:  

● konzultáljon nevelőtársaival az adott eset kapcsán, valóban a jelzett probléma áll-e fenn;  

● beszélje meg az észlelt problémát a szülővel, gyermekvédelmi felelőssel;  

● kérje a tanuló vizsgálatát, véleményezése legyen korrekt, szakmailag megalapozott, küllemében igényes;  

● kísérje figyelemmel a gyermek sorsát, ha szükséges erősítse meg a szülőt a további vizsgálatokat illetően, 

legyen támasza a nehéz döntések meghozatalában;  

● tájékoztatassa az iskolavezetést a vizsgálatokról, kérjen intézkedést, a gyógypedagógiai ellátás és a tárgyi, 

fejlesztő feltételek biztosítására 

● munkáját szakmai hozzáértéssel, empatikusan, segítőkész módon, tapintatosan végezze.  

13.2. Hallássérült tanulók fejlesztése 

A hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – a szokásostól eltérhet a nyelvi 

kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, hangzó 

beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is 

megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje általában nem 

korrelál életkorával, hallásállapotával – melytől pozitív és negatív irányú eltérés is lehet. 

A hallássérült gyermeket iskolánkban együtt neveljük halló társaikkal, egészségi állapotuknak megfelelő 

módon:  

●  egyéni teljes integráció, amelyben a gyermek az oktatás teljes időtartamában a befogadó csoportban van; 

●  részleges integráció, amikor a tanuló a tanórák egy részén vesz részt a többi tanulóval együtt, a többi időt 

gyógypedagógussal, csoportban tölti. 

A fejlesztés feltételei: 

● A sajátos nevelési igényű hallássérült gyermek speciális fejlesztését szurdopedagógus végzi.  

● A gyermekeknek hallásállapotuknak megfelelő hallókészüléket kell viselniük, valamint a nyelvi 

készségek fejlesztéséhez szükséges eszközökkel rendelkezünk. 

● Olyan módszereket alkalmazunk a nevelésben, amelyek minden/bármely gyermek sikerét biztosítják. 

● Harmonikus személyiségfejlődés biztosítása a sajátos nevelési igényű hallássérült gyermekek számára, 

különös tekintettel a nyelv, kommunikációs készségek és a szociális képességek fejlesztésére. 

Sajátos feladatok 

● A gyermek nyelvi, kommunikációs képességeinek fejlesztése speciális eljárásokkal 

● Szociális képességek fejlesztése a minták gyakoribb biztosításával 

● Aktuális fejlettségnek megfelelő differenciált fejlesztés 

● A hallássérült gyermeket elfogadó környezet kialakítása 
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● Az együttműködés formáinak kialakítása a fejlesztésben részt vevők között 

A szakértői bizottság által meghatározott szolgáltatások igénybevétele 

● Iskolánk a szakvéleményből tájékozódik arról, hogy milyen speciális ellátásra van szüksége a 

gyermeknek.  

● A speciális fejlesztés mellett a pedagógusok mindennapi munkájához, az egyéni fejlesztési terv 

megvalósításához, segítséget biztosítunk a szakszolgálat útján 

Szülők pedagógusok együttműködése 

Kapcsolat a szülőkkel: Valljuk, hogy a hallássérült gyermekek integrációjának sikerességét döntően 

befolyásolja az óvoda és a szülők együttműködésének minősége. A gyermek eredményes fejlesztése 

érdekében rendszeres, napi kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel, számukra naprakész tájékoztatást 

biztosítunk. 

Kapcsolat a speciális szolgáltatást biztosító intézménnyel:  

Sérülésspecifikus módszerek, terápiák 

● A speciális terápia biztosítása a szurdopedagógus feladata.  

● A hallássérült gyermek fejlesztése csak akkor lehet sikeres, ha a gyermek számára egész nap biztosítjuk 

a nyelvi, kommunikációs és szociális képességeinek fejlesztését.  

Az Irányelvekben megfogalmazott kompetenciaterületenként és tantárgyi bontás alapján. 

Az egyénre szóló fejlesztési feladatokat részletesen az egyéni fejlesztési terv tartalmazza.  

Fontos a szemléltetés a tanórán, a jelek használata. 

Szociális képességek fejlesztése 

A nyelvi funkciók, a kommunikációs készségek terén jelentkező elmaradások kihatnak a szociális képességek 

fejlődésére. A jó kommunikációs kapcsolat megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek egészségesen, 

nyitottan forduljon a világ felé. A hallássérült kisgyermeket segíteni kell abban, hogy társas kapcsolatai 

kialakuljanak és fejlődjenek, erre időt, teret, alkalmat kell biztosítani. A gyermek saját magáról kialakított 

képe szempontjából minden visszajelzés döntő, amelyet környezetétől kap. A gyermek önbizalmának 

növelése érdekében gyakran kell az ösztönzés eszközével élni. A cél érdekében kerülni kell az 

elbizonytalanítást, a gyermek erősségeire kell építenünk, éreztetni kell, hogy bízunk benne. 

Ösztönözzük a gyereket, de hagyjuk egyéni tempójában haladni. Mindezekkel a módszerekkel segítjük a 

hallássérült kisgyermek akarati tulajdonságainak, kitartásának, önállóságának, önbizalmának, 

önfegyelmének a kibontakozását. 

Nyelvi készségek fejlesztése 

A hallássérült nyelvi fejlesztését valamennyi tevékenységben biztosítani kell sajátos eljárások alkalmazásával: 

● a beszédigény felkeltésével; 
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● a jó nyelvi minta gyakoribb alkalmazásával; 

● a beszédminta megismételtetésével; 

●  a hallási figyelem fejlesztésével. 

Speciális eszközök használata 

● A gondozási feladatok között szerepelnie kell a hallásjavító készülékek gondozásával kapcsolatos teendőknek. 

● Az osztályfőnök feladata, hogy a készülékek alapvető működési elvét megismerje. Szükség esetén tudjon 

elemet cserélni. 

● A gyermeknek tudnia kell jelezni, ha készüléke nem működik. 

● Készülékét a tőle elvárható gondossággal kell kezelnie. 

13.3. Enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak. 

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai 

és pszichológiai feladat. 

A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, 

gyógypedagógus foglalkoztatása, 

b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása. 

Tanulási helyzetben megfigyelhető jellemzők: 

● a téri tájékozódásban való eltérés 

● a finom motorika fejlettségi szintje 

● a figyelemkoncentráció erőssége, időtartama 

● a bonyolultabb gondolkodási folyamatok 

● a kommunikáció 

● a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. 

A tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás 

eredményességét. 

A fogyatékosságból eredően az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál jellegzetes különbségek alakulnak ki, 

amelyek megmutatkoznak: 

● a sérült vagy fejletlen pszichikus funkciók jellegzetes különbségét létrehozó okok sokszínűségében, 
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● abban, hogy az eltérés ugyan minden pszichikus funkciót (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás, érzelmi, akarati élet, viselkedés, magatartás, cselekvés, attitűdök stb.) érinthet, azonban ennek 

változatossága tanulónként és funkciónként vizsgálva igen eltérő, 

● a fejlődés ütemében és dinamikájában, 

● a fejlesztés várható eredményében. 

Nem prognosztizálható biztonsággal, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a tanulás, az ismeretelsajátítás 

folyamatában milyen készség-, képesség szintre, milyen ismeret birtokába juttatható el. 

A nevelést és oktatást meghatározó jellemzők miatt a tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális 

igényeknek, a tevékenységformáknak, az alkalmazott módszereknek, a tanítás szervezeti kereteinek (egyéni, 

csoport, osztály), valamint a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézményben Az integrált 

keretek között nevelt enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében a tantervi irányelvekben leírtakat kell 

alkalmazni. 

Meghatározzuk és biztosítjuk azokat a segítő eljárásokat, amelyek az eredményes integráció feltételei 

lehetnek. 

A fejlesztéshez, a habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, a kultúrtechnikai tárgyak 

tanításához, az egyéniesített neveléshez szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár 

alkalmazása szükséges. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl.: terapeuta, 

logopédus, pszichológus, orvos, konduktor) is bevonjuk a fejlesztő munkába. 

Egyénre szabott módszer, egyéni bánásmód. 

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén értelmi 

fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyatékosságból eredő hátrányok 

csökkentését segítő programok az iskola helyi tantervének részeként működnek. Beépül a tanítási óra 

programjába. A gyógypedagógus, esetenként más szakember véleményének figyelembevételével - készíti el 

a fejlesztő programot, amely a tanuló különleges gondozási igényére épül és egyedi tulajdonságainak 

fokozatos kibontakozását szolgálja. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására, 

kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a 

szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, keresztül valósul meg. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység során a fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor 

elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy a gyógypedagógiai nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer miként 

tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a 

funkcionális képességek csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális 

szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

Fejlesztési feladatok: 
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a) alsó tagozat: 1–4. évfolyam. 

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a hangsúly. A 

tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatásszervezési megoldások, 

terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen 

érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A 

tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai 

folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. 

Az alsó tagozat első évfolyamán, ha szükséges, – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve – 

egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezünk. A hosszabb időkeret 

nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő 

motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási 

tevékenységre készteti a tanulókat. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell 

törekednie. 

Ezen a tagozaton nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes 

kialakítása és megerősítése. 

b) felső tagozat: 5–8. évfolyam 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a 

szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra 

épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a 

verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a 

képi szint is. 

13.4. Középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal bírnak, fejlesztésük során 

egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkeznek. A fejlesztés szokásos útjait, 

módszereit jelentősen módosítja a kommunikáció és a beszéd fejlődésének sajátos útja, a megismerő 

funkciók késleltetettsége, a lassúbb tanulási tempó, a figyelem ingadozása, az alacsonyabb fokú 

terhelhetőség. Mindezek konkrétan megfigyelhető és mérhető fejlődésbeli elmaradást okoznak ép 

kortársaikhoz viszonyítva. 

A sikeres tanítás-tanulás feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környezet, a kis lépésekben 

történő haladás, a gyakori ismétlés. 

Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibontakoztató 

nevelés biztosíthat, amely arra törekszik, hogy a tanulók képességeik maximumát érjék el. 

A tanulók fejlesztése során figyelembe kell venni: 
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a) Az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos irányításra 

van szükség. 

b) A tanulók fogékonyabbak a szenzorikus és mozgásos közlések befogadására, ezért a fejlesztés 

eredményesebb szemléletes képi rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel. 

c) Az ismeretszerzés tervezésénél számolni kell a tanulók rövid idejű odafordulásával és tevékenységi 

kedvével, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével, az alacsony 

motiváltsággal. 

d) A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való kötődés, a bizonytalan 

megőrzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a fokozott mennyiségű és 

eltérő helyzetekben végzett gyakorlást. 

e) A fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem előtt kell tartani a szociális képességek területén 

jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés képességének zavara, a kooperatív készségek és 

az önfegyelem hiánya, a kommunikációs zavarok, a kritikátlanság) korrekcióját. 

f) A fejlesztést nehezítő külső tényezők (hospitalizáció, nem elfogadó szülői magatartás, a 

diszharmonikus személyiségfejlődés következményeként fellépő magatartászavar stb.) esetén 

különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. 

g) Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. érzékszervek működési 

zavarai, mozgászavar, epilepszia, autisztikus magatartás) befolyásolják az egész személyiség 

fejlődését. 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók oktatásának és nevelésének legalapvetőbb célja a minél 

teljesebb szociális és társadalmi beilleszkedés megvalósítása. 

Ennek érdekében a nevelés-oktatás feladata: 

a)  a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, 

b)  a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése, 

c)  a tanulói aktivitás serkentése, a folyamatos motiváció biztosítása, 

d)  gyakorlatorientált képzés, 

e)  az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása, 

f)  a képességek korrekciója és fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában, 

g)  egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a hátrányok csökkentésére, 

h)  az épen maradt, kevésbé sérült részképességek feltárása és fejlesztése, 

i)  a személyiség gazdagítása: az önelfogadásra, mások elfogadására, toleráns magatartásra való 

nevelés, 

j)  az eredményes társadalmi integrációra törekvés. 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 
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A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja, hogy az iskolai fejlesztés során jelentősen 

csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányokat, elősegítse a szociális érést. Az 

egyéni fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek megtalálásának, az egyéni fejlesztési program 

kidolgozásának alapja a pedagógiai diagnózis szakértői vélemény javaslatai. 

A rehabilitációs célú foglalkozások célja – a meglévő képességelőnyökre építve – az eredményes 

személyiségfejlesztés, a képességek, készségek terápiás fejlesztése. 

Kiemelten: 

● az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros ügyesség, tájékozódás, gondolkodás, 

● vizuo-motoros koordináció fejlesztése, 

● a szociális és kommunikációs tevékenységek segítése, 

● a művészeti foglalkozások során a dráma, a zene, a tánc, az ábrázolás személyiségfejlesztő hatásának 

érvényesítése, 

● a mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

13.5. A beszédfogyatékos tanulók  

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a 

környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Ennek következtében 

átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális 

kapcsolatok kialakításában. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a 

beszédészlelés és megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros 

koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együttjáró részképesség-kiesésben. 

A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a beszédfogyatékosság körébe 

sorolhatók.  

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek– az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen beszédig – minden 

változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs nehézségek miatt 

különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen 

tanulási akadályozottságot is kiválthatnak.  

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a továbbiakban 

is folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint 

az egészségügyi rehabilitáció a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint 

csoportosíthatók:  

a) akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés,  

b) diszlália,  

c) disarthria,  

d) dadogás,  
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e) hadarás,  

f) diszfázia,  

g) diszfónia,  

h) az általános beszédgyengeséggel összefüggő olvasás-, írászavar,  

i) súlyos beszédmegértési zavar, vagy ezek halmozott előfordulása.  

A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel ebben a korban 

a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek beépítése a pedagógiai teendők 

sorába.  

Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése  

● pszichológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése  

● önállóság fejlesztése  

● önbizalom fejlesztése  

● pozitív énkép kialakítása  

● bátran merjen beszélni társai előtt 

Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja  

dadogás: laza izomműködés helyes lépés, mozgás és ritmus koordináció fejlesztés.  

hadarás:  

● figyelem fejlesztés  

● helyes lépéstechnika  

● mozgás-és ritmuskoordináció kialakítás  

megkésett beszéd: 

● beszédre irányuló figyelem  

● speciális mozgások  

● aktív és passzív szókincsbővítés  

Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges:  

● logopédiás terápia  

● kommunikációs tréning  

● bábterápia  

● drámaterápia  

● gyógytorna  

13.6. Autista jeleket mutató tanulók fejlesztése 

Az autizmus-spektrumzavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, 

illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az iskoláskor 

eléréséig - vagy tovább - kezeletlenül maradt fejlődési zavar és szélsőséges viselkedésformák gyógyító és 
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fejlesztő célú ellátása a gyermek növekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság 

időszaka belenyúlik a felnőttkorba, így sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmus-spektrumzavarok 

lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, 

amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. 

Az autisztikus tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén 

tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 

kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az 

egyenetlen képességprofil. 

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges képesség hiányok 

egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás segítségével 

jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó képességek (deficitek) okozta elsődleges és másodlagos viselkedési 

tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott állapotokban csaknem tünetmentessé fejlődhetnek, 

változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, 

váratlan események, körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága 

mellett a tanuló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik. 

A speciális fejlesztés feltételei 

Az iskola részéről 

a)  a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens, 

b)  jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv, 

c)  speciális eszközök, módszerek és környezet, 

d)  együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal, 

e)  a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása, 

f)  szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás. 

Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a pedagógusoknak nyújtandó szakmai 

tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés irányának kijelölésében, követésében. 

Az autisztikus tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai 

● A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori 

szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szociális, kommunikációs 

és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő 

készségek fejlesztése. 

● A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a fejlődési elmaradás, a 

másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A fogyatékos készségek kompenzálása 

különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés 

elsajátításához. 
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● Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segítségével 

történő elsajátítása. 

● A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a továbblépés előtt - külön kiemelt 

fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az ismeretek 

folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos, problémamegoldási 

módszerek tanítása. 

● A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át megfelelő 

alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges információkat szűrni 

kell, mert az egészséges gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ 

és készség az autisztikus gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 

● A kognitív viselkedésterápiás, fejlesztési és tanítási célokat a fenti szempontok alapján fontossági 

sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell a tervekbe iktatni. 

● Az autisztikus tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, 

hogy mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához (az 

egyéni fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó 

készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi 

fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell illesztenünk ebbe a hierarchiába. Pl. a 

veszélyeztető viselkedések kezelése, más, elfogadható viselkedések kialakításával, 

viselkedésterápiával a célok hierarchikus rendjében így alakul: 

● az ön-(esetleg köz-) veszélyes viselkedések kezelése, 

● a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 

● a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

● az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

 

A fejlesztés formái 

Egyéni és kiscsoportos formában, a csoportba integrálva. 

Az autisztikus tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai 

 Alsó tagozat: Az autisztikus tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése 

és a rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Az iskolai fejlesztés pedagógiai 

szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg a NAT-ban és a kerettantervekben rögzített 

pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi tantervekben és egyéni fejlesztési 

tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni szükségleteinek, fejleszthetőségének megfelelően. 

Az 1-4. évfolyam elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre van szükség. 
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 Az alábbi szakaszolás az autisztikus gyermekek speciális fejlesztésének általános vázlata. Tartalmazza 

azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni. 

 Célja a tanuló elemi beilleszkedési készségeinek: adaptív viselkedésének kialakítása. Ennek érdekében: 

 a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése, 

Fejlesztési területek: 

a) Kommunikáció/szociális viselkedés 

● szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 

● beszéd vagy - beszéd kialakulásának hiányában - alternatív vizuális eszközzel történő kommunikáció 

használatának tanítása. 

● Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 

● Augmentatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az olvasást) használatának tanítása napi 

rutinokban. 

b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás 

● Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés). 

c) Kognitív fejlesztés 

● Elemi ismeretek, fogalmak. 

● Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 

● Szociális kognitív készségek fejlesztése. 

● Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és munkaeszközök 

célszerű használata). 

● Általánosítás képességének fejlesztése. 

● Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

● Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 

● Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

d) Viselkedésproblémák kezelése 

● Viselkedésproblémák megelőzése. 

● Alternatív viselkedések kialakítása. 

● Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

Felső tagozat: Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való minél önállóbb 

részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben. 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

● képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével, 

● szociális/kommunikatív, kognitív fejlesztés, 
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● önellátás körének bővítése, 

● házimunka, 

● munkára nevelés megalapozása. 

● tantárgyi ismeretek a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak adaptálásával, az 

egyén képességeinek megfelelően, 

● önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció, 

● pályaorientáció. 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

Céljai és feladatai a kötelező oktatás, fejlesztés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és 

elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 

Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív és 

viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása szükséges. 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos viselkedésproblémák és 

tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelését soroljuk ide, a következő 

területeken: 

● elemi szociális-kommunikációs készségek, 

● viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.), 

● figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb., 

● érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia korrigálása, 

● elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók, 

● önkiszolgálás, önellátás, 

● saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata, 

● lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 

● szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása, 

● iskolában való viselkedés szabályainak elsajátítása, 

● a halmozottan fogyatékos autisztikus tanulók speciális ellátása. 

13.7. A pszichés fejlődés zavarai  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai 

teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő 

fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik 

figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

● diszlexia, 

● diszortográfia, 
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● diszkalkúlia, 

● diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

● a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

● hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

● a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a 

szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, 

a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik 

meg. 

Olyan zavarok, amelyekben a készségek megszerzésének normális menete válik zavarttá. Ez nem egyszerűen 

a tanulási lehetőség hiányának, mentális retardációnak vagy szerzett idegrendszeri trauma vagy betegség 

következménye.  

A fejlesztés alapelvei  

A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógiai tanár, 

terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók 

fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik.  

A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a számonkérési, 

értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés 

lehetőségét.  

A részképesség-zavar tüneteit mutató tanuló egyéni fejlesztése, külön oktatása intenzív terápiás céllal 

szervezett átmeneti formának tekinthető, melyet csak súlyos állapotok esetén célszerű alkalmazni, és 

amelynek célja, hogy a tanuló minél előbb visszakerüljön az őt integrálni képes környezetbe.  

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:  

● az egészséges énkép és önbizalom kialakítása,  

● a kudarctűrő-képesség növelése,  

● az önállóságra nevelés.  

Diszlexia F81.0 meghatározott olvasási zavar  

Az olvasási készségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása, nem írható kizárólag látásélesség, 

szellemi érettség vagy nem megfelelő iskoláztatás rovására. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok, 

szófelismerés, orális olvasási készségek, olvasásértési készség elsajátítása mind sérült. Helyesírási 

nehézségek gyakran társulnak meghatározott olvasási zavarokkal, ami serdülőkorra megmarad, annak 

ellenére, hogy az olvasásban javulás tapasztalható. Az olvasás fejlődési zavarait rendszerint megelőzi a 

beszéd- és nyelvfejlődés zavara. Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban.  
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Az olvasási teljesítmény, az olvasás pontosságát vagy a megértést egyénileg, standardizált tesztekkel 

vizsgálva lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség 

alapján elvárhatónak. Ez jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási jártasságot igénylő 

mindennapi élettevékenységekre.  

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási 

gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési késése, működési zavara, 

örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával.  

Jellemzői:  

● Általában differenciálatlan az aktív szókincs gyenge a verbális emlékezet.  

● A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót 

alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat.  

● Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs 

betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak 

áttekintése rendkívül nehéz.  

● Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető.  

● Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok 

olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés.  

Szűrése különböző olvasási tesztekkel történik, a vizsgálat során fontos szempont az olvasási sebesség, az 

elkövetett hibák száma, a hibák típusa, mire emlékszik, mit értett meg a gyerek az olvasottakból. Speciális 

olvasástanítási módszerre, egyéni differenciálásra van szükség, a mely pontos diagnózis ismeretében 

tervezhető. Gyakran szükséges logopédussal való együttműködés.  

A jelentkező olvasásbeli nehézséget kísérhetik, illetve következményesen kialakulhatnak érzelmi és 

viselkedésbeli problémák is, melyek felismerése és kezelése komoly pedagógusi kihívás és feladat.  

Diszgráfia F81.1 az írás zavara  

A legszembetűnőbb a specifikus és szignifikáns sérülés a helyesírási készségek fejlődésében, miközben az 

olvasás meghatározott zavara nem észlelhető, és nem magyarázható mentális visszamaradottsággal, 

látászavarral vagy nem megfelelő iskoláztatással. A szóbeli és írásbeli helyesírás, betűzés egyaránt érintett. 

Az íráskészség egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva (vagy az íráskészség funkcionális becslése) 

lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján 

elvárhatónak. Ez jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy az íráskészséget igénylő mindennapi 

élettevékenységekre.  

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen 

fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás 

megtanulásának folyamata. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális 

mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. Az írás kivitelezése 
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a gyermek számára megterhelő, nehézséget jelent, így külalakja olvashatatlan. Nehezen tanul meg írni. Az 

írómozgás egyenetlen, lendülete és ritmusa töredezett, fáradékonyabb.  

A nehézségek csoportjai:  

● A mozgástervezés nehézségei  

● Vizuális felfogóképesség csökkenése  

● Helytelen ceruzafogás  

● Térbeli elrendezés zavara  

● Folyamatosságzavar  

Vizsgálata több módon lehetséges:  

● Szabad fogalmazás 

● Diktálás  

● Nyomtatott szöveg másolása  

● Egyéb, vizuális felfogóképességet, vizuomotoros, grafomotoros teljesítményt mérő tesztek.  

● Izoláltan viszonylag ritkán fordul elő, általában olvasási és helyesírási nehézséggel párosul.  

Fejlesztési feladat:  

● látás, hallás, mozgás koordinálása  

● olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel  

● élő idegen nyelv oktatása során problémájának figyelembevétele.  

A diszlexia, diszgráfia fejlesztésének célja  

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az intellektusának 

és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az 

olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

A diszlexia, diszgráfia fejlesztésének feladatai:  

● a testséma biztonságának kialakítása,  

● a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,   

● vizuomotoros koordináció gyakorlása,  

● a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  

● az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és 

auditív észlelésre alapozó módszerrel,  

● az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása 

alatt,  

● a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

● az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,  
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● az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, 

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.  

● A diszlexia szakszerűen végzett diszlexia-prevenciós, illetve reedukációs terápiával a tünetei 

jelentősen enyhíthetők, bár a súlyos diszlexia végigkíséri az egyén egész életét  

●  diszgráfia képességfejlesztéssel jól befolyásolható.  

Az aritmetikai készségek zavara F81.2  

Az aritmetikai készségek károsodása alakul ki, ami nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval vagy 

nem megfelelő oktatással. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra, mint az összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás, illetve kevésbé érinti a sokkal absztraktabb feladatokat, mint az algebra, trigonometria, geometria 

vagy kalkiulációk. A számolási készség egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva lényegesen alatta marad 

személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. Ez jelentősen 

kihat az iskolai teljesítményre vagy a számolási képességet igénylő mindennapi élettevékenységekre.  

A matematika megtanulásához célzottan szüksége részképességei fejlődésében kórosan alulmarad a többi 

tantárgy megtanulását szolgáló részképességek fejlődéséhez képest. Amelynek következtében zavart az 

érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi 

azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a 

sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem.  

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus 

kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a 

matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. A diszkalkulia különböző 

számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép 

felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket 

szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, 

idegennyelv tanulás) jó színvonala mellett.  

A számolási nehézség megjelenési területei:  

● Matematikai felfogóképesség (nem érti a számok jelentését)  

● Műveleti funkciók (nehézségei vannak az alapműveletekkel)  

● Kiválasztási folyamat (nem tudja magától a megfelelő műveletet kiválasztani)  

● Folyamatos emlékezés (nem emlékszik pl.: a műveletek, számok sorrendjére)  

● Szóbeli matematikai kifejezőkészség  

● Absztrakt szimbolizáció  

● Csoportosítási hiba  

● Konkrét műveletek (nem képes kockákkal, pálcikákkal műveletet végezni)  

● Hallási-látási kapcsolatok (jól számol, de nem tudja a számokat elolvasni)  

● Matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértési nehézsége  
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● Számjegy-számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának nehézsége 

● Számok sorrendiségének megjegyzése zavart.  

A súlyos számolási zavar iskoláskori tipikus tünetei, ha gyakran visszatérő, azonos jellegű számolási hibákat 

vét az alábbi területeken:  

● Az alapműveleteknél a tíz átlépése  

● A maradék megtartás  

● Az irányok figyelembevétele kivonáskor  

● Többjegyű szorzóval való szorzáskor a részletszorzat helyének megállapítása  

● Szimbólumok, jelek használata  

● Soralkotások, növekvő és csökkenő sorok írása és olvasása  

● Alapvető mennyiségfogalmi hiányosságok: idő, hosszúság, űrtartalom, tömeg mértékegységeinek 

tudása, átváltása  

Ehhez a típusú zavarhoz mindig kapcsolódik a különböző iskolai matematikai, kémiai, fizikai képletek, 

összefüggések tartalmi hiánya, következésképpen azok alkalmazása sem lehetséges, hiába áll rendelkezésre 

számológép. A gyerek kompenzáló-képessége sokszor megnehezíti a részképesség-zavarok felismerését.  

A fejlesztés feladatai:  

● az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív 

fejlesztése,  

● a testséma kialakítása,  

● a téri relációk biztonsága,  

● a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,  

● a szerialitás erősítése,  

● segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,  

● a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés,  

● a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása.  

● általános képességfejlesztés, a matematikai ismeretek elsajátítását igénylő egyéni 

fejlesztőprogramok, fokozott szemléltetés (pl. színes rudak, ujjak használata) szükséges a 

fejlesztéshez.  

Iskolai készségek kevert zavara F81.3  

Nehezen meghatározható tétele az aritmetikai és az olvasási vagy (helyes)írási készségeknek, amelyekben 

mindkettő egyaránt károsodott. Ebben az esetben a tanítási-tanulási folyamatnak gyakorlatilag nincs a 

sajátos nevelési igény szempontjából érintetlen területe.  
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Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek F81.8  

Iskolai készségek k. m. n. fejlődési zavara F81.9 

Ide tartoznak azok a tanulási zavarok, amelyek nem teljesítik egyik specifikus tanulási zavar kritériumait sem. 

A kategória mindhárom terület problémáit magában foglalja (olvasás, számolás, írásbeli kifejezés), amelyek 

együttesen befolyásolják az iskolai teljesítményt, még akkor is, ha az egyes jártasságokat vizsgáló tesztekben 

mért teljesítmény nincs lényegesen alatta a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti 

képzettség alapján elvárható szint alatt.  

A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei F82 

Fő jellegzetessége a motoros koordináció fejlődésének zavara, ami nem magyarázható csökkent 

intelligenciával vagy neurológiai zavarokkal. A motoros koordinációt igénylő mindennapi feladatokban a 

személy teljesítménye lényegesen alatta marad a biológiai kora és a mért intelligenciája alapján elvárható 

szintnek.  

Jellemzői:  

● A finom és a nagymozgások fejlődése késik  

● Korlátozott lehet a rajzolási készség és a grafomotorika is  

● Fejlődésneurológiaia éretlenségi jelek (együttmozgások) is előfordulhatnak.  

Ez jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy a mindennapi élettevékenységre. Kezelése egyéni formában 

lehetséges, a pszichomotoros fejlesztés során gyakoroltatni kell:  

● A test egyensúlyozását,  

● Motorikus készségeket,  

● Ujjügyességeket  

● Testtudat fejlesztését,  

● Jobb-bal megkülönböztetését.  

Fejlesztése célzott terápiákkal, egyéni fejlesztő programokkal, szenzoros integráció alkalmazásával 

lehetséges.  

Kevert specifikus fejlődési zavar F83  

Ennek a problémának a kritériuma, hogy a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek, motoros funkciók kombinált 

fejlődési zavarából legalább kettő vagy több észlelhető, de egyik tünet sem annyira kifejezett, hogy elsődleges 

diagnózisként alkalmazható volna. Nem ritkán a kognitív funkciók károsodásával is társul.  

A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermek- vagy serdülőkorban jelentkező zavarai  

Hiperkinetikus zavarok  

Az egyik leggyakrabban előforduló gyerekkori zavar, mely a fiúknál gyakrabban fordul elő.  

Már az első öt évben kialakuló tünet-együttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a 

figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság, többszöri 

konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek 
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fejlődésének késése. Másodlagos szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. A tünetek 

átnyúlnak a serdülőkorba, sőt a felnőttkorba is. A pszichés működés több területe is érintett lehet, így az 

iskolai teljesítményben, a szülőkkel, tanárokkal és a kortársakkal való szociális kapcsolatokban is észlelhető 

az akadályozottság.  

Három alapvető probléma:  

● Figyelemzavar  

● Túlzott mozgásigény (hipeaktivitás)  

● Impulzuskontroll zavara  

A viselkedésben megnyilvánuló jellegzetességek:  

● Nem figyel megfelelően a részletekre, gondatlan hibákat követ el,  

● Akár játék-, akár feladathelyzetben nehézséget jelent a figyelem megtartása,  

● Úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá,  

● Nem követi az utasításokat,  

● Nem fejezi be az iskolai és egyéb munkákat,  

● Általános nehézség a tevékenységszervezésben,  

● A kötelező erőfeszítések lehetőség szerinti elkerülése, ellenállás a nem kívánt dolgokkal szemben,  

● A külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét, jellemzően feledékeny,  

● Sokat babrál, elhagyja a helyét akkor is, amikor elvárt a helyben maradás,  

● Mozgásos ügyetlensége miatt (ön)veszélyes is lehet.  

Az integráló tanárnak tisztában kell lennie az esetleges probléma természetével, súlyosságával, mert csak 

így tud felkészülni a hatékony megoldásra. A sikeres integráció inkább emberi, szakmai és személyiségbeli 

kompetencián múlik, azon a kommunikációs hatékonyságon, amit a pedagógus tud kifejteni egyrészt a 

gyermek családja, másrészt a munkáját segítő egyéb szakemberek felé.  

Terápiája: viselkedésmódosító technikák, mozgásterápia, gyógyszeres kezelés.  

Magatartási zavarok  

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A viselkedés erősen eltér 

az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy 

gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi 

még: nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegetõ 

erőfitogtatás, indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. Az esetek egy részében a kriminalitás, a deviáns 

életpálya felé sodorja az egyént; következményesen gyakori a szociális lecsúszás is. Fontos a kitartó szülői 

támogatás, kifejezett előnyt jelent a jó intellektuális és szociális készség, valamint a jó kortársi kapcsolatok. 

A szakmailag előkészített és támogatott integrált oktatás hatékony segítség lehet ezeknek a gyerekeknek. 

Kezeléséhez többnyire komplex beavatkozás szükséges (pszichiátria, jogi, szociális, gyermekvédelmi, 

intézményi, családi).  
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A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai:  

● Lényeges a biztonságos, megfelelő határokat szabó környezet kialakítása és tartós fenntartása,  

● Szabályok közös kialakítása: fokozza a gyermek biztonságérzetét, csökkenti a helyzetek feszültségét,  

13.8. Halmozott fogyatékos tanulók fejlesztése 

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi 

struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók - mint a kommunikáció, a beszéd, a 

mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés - minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű 

zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém 

mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi 

részvételében jelentősen korlátozott lehet. A halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai 

életszakaszban bekövetkező, a központi idegrendszert érintő komplex károsodás áll. A fogyatékosságok a 

legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban, esetleg eltérő időben jelenhetnek meg. 

A fenti fejlődésbeli eltérések és tevékenységbeli akadályozottságok a pedagógiai megsegítés, nevelés, 

oktatás, fejlesztés szempontjából sajátos nevelési igényként jelentkeznek. E tanulók speciális segítséget 

igényelnek szükségleteik kielégítése, egészségük megtartása, az emberi, a dologi és természeti világhoz való 

viszonyuk kialakítása és a társadalom életében való aktív részvétel érdekében. Egész életükben a környezet 

fokozott mértékű és folyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak; személyiségük 

kibontakoztatása és életminőségük javítása érdekében fejlesztő iskolai oktatásra van szükségük. 

A halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt céljai és sajátosságai 

A Nemzeti Alaptantervben meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a súlyosan és halmozottan 

fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése során úgy értelmezhetőek, hogy azok a tanulók 

személyiségállapotához igazítottan, elsősorban a szükséges képességek és készségek megalapozása, 

kialakítása útján valósulnak meg. Ennek során az alábbiakat szükséges figyelembe venni. 

A halmozottan fogyatékos gyermekek tanulási sajátosságai 

● Kötődés a tárgyakhoz és a jelenhez 

● Cselekvéses tanulás és komplex (totális) kommunikációs beágyazottság 

● Tevékenységtanulás kis lépésekben 

● Tevékenységtanulás segítséggel — speciális irányítás és vezetés biztosítása a problémás 

tevékenységelem aktív végrehajtásához 

● A spontán tanulási szándék gyengesége 

A halmozottan fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 

A kommunikáció és az interakció elve: A kölcsönös kommunikációs akadályozottság a halmozottan 

fogyatékos emberek egyik központi problémája. A fejlesztő tevékenységet áthatja a kommunikatív 

megközelítés. A nevelési folyamat kölcsönös párbeszéden alapuló interperszonális kapcsolatként épül fel. 
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Az interakció és a kommunikáció teszi lehetővé a szociális kapcsolatok, a kommunikatív viszony emberhez 

méltó alakulását, hozzájárul a csoportban történő nevelés megvalósításához, és segít a tanuláshoz 

szükséges motiváció kialakulásában és fenntartásában. 

A normalizáció és a participáció elve: Segítse elő a pedagógiai tevékenységgel az iskola a képességekhez 

mért lehető legjobb szintű társadalmi beilleszkedést. Ehhez nemcsak a fogyatékos tanuló hiányzó 

képességeit kell pótolni, hanem életkörülményeit szükséges úgy alakítani, hogy abban képességeinek 

maximumát nyújtva teljes emberi életet élhessen, illetve részt vehessen a társadalom életében.  

A komplexitás, a személyiségközpontúság, a szükségletorientáltság és a rehabilitáció elve: A halmozottan 

fogyatékos tanulóknak speciális, átfogó, egymást kiegészítő fejlesztő, támogató, valamint gondozó 

eljárásokra, komplex pedagógiai szolgáltatásra van szükségük. Komplex formában valósul meg a 

hagyományos értelmű oktatás, fejlesztés, nevelés, terápia, az ápolás és a gondozás. A pedagógiai 

tevékenység a személyiséget komplexen - minden megmaradt és akadályozott funkciót, a tanuló egyedi 

szükségleteit egyidejűleg figyelembe véve - közelíti meg. Egyénileg történik a képességek, szükségletek, és 

igények felmérése, a fejlesztési folyamat megtervezése, megvalósítása és értékelése.  

A kooperáció és a tudatosság elve A halmozottan fogyatékos tanulók a legtöbb tevékenységben külső 

segítségre szorulnak, a cselekvés hibátlan és/vagy teljes kivitelezéséhez szükségük van egy partnerre. A 

kooperáció - együttműködés - legjellemzőbb sajátossága, hogy a pedagógus és a tanuló közösen vesznek 

részt a tanítási-tanulási folyamat eseményeiben. A kooperáció elve vonatkozik a fogyatékos tanulókkal 

foglalkozó valamennyi személy (szülők, pedagógusok, segítők stb.) folyamatos információ- és 

tapasztalatcseréjére. A mindennapos tevékenységek a fejlesztés alapját képező és az azt átfonó 

kommunikáció gyakorlása úgy eredményes, ha következetesek és egységesek az elvárások. Az egységes 

elvárások a tanulók számára könnyebben követhetők és biztonságérzetüket is növeli. 

A differenciálás és az individualizáció elve A halmozottan fogyatékos gyermekek tapasztalati és aktivitási 

lehetőségeik szempontjából heterogén csoportot alkotnak, ezért a nevelés-oktatás folyamán megfelelő 

differenciálásra van szükség. A differenciálás egyrészt pedagógiai szemlélet: amely az érzékenységet fejezi 

ki az egyéni különbségek iránt; másrészt: pedagógiai gyakorlat, amely a különbségekhez való illeszkedést 

próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel. A differenciálás egyik formája az egyéni 

tanulás, az individualizálás. A tanítás-tanulás az egyéni gyógypedagógiai diagnosztizálás alapján, egyéni 

(individuális) tanulási terv - egyéni fejlesztési terv - szerint zajlik, amelyben egyénre szabott a célkitűzés, a 

didaktikai-metodikai elemek kiválasztása, a feladatok megvalósítása és az értékelés.  

A fejlesztés célja: 

● Az énkép, az önismeret kialakulása és a környezet fokozatos megismerése 

● Az önrendelkezés elismerése, a gyermekkor megélésének biztosítása és felkészülés a felnőtt lét 

szerepeire 

● Testi és lelki egészség 
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A halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának legfontosabb területei és a fejlesztés feladatai 

A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének kiemelt területei csak didaktikai szempontból 

választható el egymástól, a nevelés, oktatás folyamatában egymást áthatva, komplexen érvényesülnek. Az 

egyes fejlesztési területek céljainak meghatározása és a pedagógiai tevékenység feladatainak összegzése a 

konkrét nevelési-oktatási helyzetekben rugalmasan, a tanulók egyéni sajátosságainak, a fejlődés egyéni 

ütemének megfelelően alakul. 

A fejlesztés területei 

Kommunikáció: A másik ember megértése, az önkifejezés és az interakció fejlesztésének elősegítése. A 

halmozottan fogyatékos tanulók az iskolai oktatás kezdetén alig rendelkeznek kommunikációs eszközökkel, 

gyakran elszigeteltek saját környezetüktől is, és rendkívül nagy nehézséget jelent számukra önmaguk 

kifejezése. Ezért a fejlesztés elsődleges célja a gyermekek és környezetük közötti kapcsolat kialakítása, a 

kommunikációs lehetőségek alapfeltételeinek feltárása és megteremtése, az önálló kommunikációs 

repertoár fokozatos kiépítése, amely által képesek lesznek kifejezni szükségleteiket és igényeiket, 

kapcsolatba lépni más emberekkel és hatást gyakorolni környezetükre. 

Mozgásnevelés: A testséma kialakítása, a mozgás örömének átélése és az önálló cselekvés ösztönzése. A 

halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók többsége - túlnyomó részben a központi idegrendszeri (agyi) 

sérülés domináns jelenlétéből fakadóan - súlyos fokban mozgáskorlátozott. E területen a nevelés, oktatás, 

fejlesztés célja a tanuló testsémája kialakulásának elősegítése, a mozgásszerv-rendszer optimális 

működésének biztosítása, a károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kompenzációja, az 

állapotromlás megelőzése, és a mindennapos tevékenységek, valamint a tanulás, játék- és 

munkatevékenységek motoros feltételeinek kialakítása. 

A dologi, az emberi és a természeti világjelenségeinek megértése. Az érzékelés-észlelés és az értelem 

fejlesztése, a valóság kognitív birtokba vétele: Az érzékelhető és észlelhető világ megnyitása, a dologi és 

emberi világ rendjének felfedeztetése és a valóság-megismerés tágítása a magasabb rendű kognitív 

folyamatok bekapcsolásával.  

Ebből eredően az oktatás egymásra épülő és/vagy egymást kölcsönösen feltételező feladatai a következők: 

● A valóság megragadásának segítése, a szenzomotoros funkciók fejlesztése 

● A szemiotikai funkciók megjelenésének, a valóság ábrázolásának segítése 

● Az elemi gondolkodási funkciók fejlesztése 

A konkrét műveletek és a formális műveletek konstrukciójának elősegítése, a cselekvések logikai 

struktúrájának kialakítása, a tér, az idő és a tartam, a sorozatok, halmazok elemi fogalmainak elsajátítása: 

A halmozottan fogyatékos gyermekek oktatásának a cselekvéses tanulás az alapja, de a meglassúbbodott 

vagy zavart motorium miatt számolni kell az érés esetleges időbeli elhúzódásával. A gondolkodás 

fejlődésével mód nyílik a téri viszonylatok absztrakt megismerésére is. Kialakulnak azok a minőségi 

műveletek, melyek a teret strukturálják: térbeli, egymást követő sorrend és szakaszok vagy távolságok 
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elkülönítése; a hosszúság, a felszín stb. megmaradása. Összekapcsolódnak az időrendi összefüggések. A 

formális gondolkodás szakaszába jutott tanuló képes olyan elvonatkoztatásra és általánosításra, amelynek 

nincs szükségszerű kapcsolata a valósággal vagy a tanuló saját elgondolásával.  

Kreativitásra, játékra, szabadidős tevékenységre nevelés: Az emberi lét esztétikai dimenziójának 

megtapasztalása és a kreatív tevékenységek ösztönzése. A halmozottan fogyatékos tanulók számára a 

műalkotások hozzáférhetővé tétele és azok önálló létrehozása, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok a 

fejlesztő iskolai oktatás integráns részét képezik. A zenei, mozgásos, képzőművészeti és irodalmi alkotások 

megtapasztalása. 

Érzelmi és szociális nevelés, az én pozitív megtapasztalása, megnyílás a közösség felé, a kommunikáció 

kulturált formáinak elsajátítása: A személyes érzelmek kifejezése és a másik ember érzelmeinek 

megértése, a másokkal való együttműködés kialakulásának segítése az iskolai oktatás alapvető - a 

kommunikáció fejlesztésével szoros összhangban álló - feladatai közé tartozik.  

A közösségben való viselkedés formáinak tanítása, a szűkebb és tágabb világ kommunikációs normáinak 

megtanulása és gyakorlása 

● A közösségi alkalmakban való aktív részvétel segítése 

● A megfelelő kapcsolatteremtés formáinak kialakítása 

● A tágabb világban való viselkedés szabályainak elsajátítása 

Egészséges életmódra nevelés, az önállóság képességének elsajátítása, az emberi szükséglet-kielégítés 

kultúrájának megismerése: A halmozottan fogyatékos tanulók testi szükségleteinek kielégítése, valamint 

az e területeken való önállóság megszerzésének elősegítése alapvető pedagógiai jelentőséggel bír, és 

nagymértékben hozzájárul a tanuló kommunikációjának, kognitív képességeinek - különösen az érzékelés 

és észlelés funkcióinak - fejlődéséhez. Az étkezés jelentősége az egészség megőrzésében, az egészséges 

életmód kialakításában. 

Az egészséges életmódra való igény belsővé válása, az egészségtudatos tevékenységek előnyben 

részesítése, a szexualitással kapcsolatos ismeretek elsajátítása 

● Az egészséges életmódra való igény belsővé válásának elősegítése 

● Rendszeres mozgás és sportolás 

A pedagógiai munka tervezése 

A halmozottan fogyatékos gyermekek sajátos nevelési és terápiás szükségleteiből, igényeiből adódóan nem 

lehet a nevelést és oktatást, sem a tananyag struktúrája, sem tér- és időbeli elrendezése szempontjából 

egységesen kialakított szerkezetbe rendezni. A differenciált tervezőmunka ezért a nevelés-oktatás fontos 

elemét képezi. A pedagógiai munka szakaszolása a gyógypedagógiai tevékenység tartalmi kínálatának 

életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó strukturálását, valamint koncentrikus bővítését jelenti, mindenkor 

szem előtt tartva a gyermek, tanuló adottságait, képességeit, sajátos nevelési igényét. A tervezés 

legfontosabb lépése a tanulók alapos ismerete, az egyes tanulók, illetve a tanulócsoport 
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képességstruktúrájának pontos vizsgálata, feltérképezése. A pedagógiai diagnosztikához számos eszköz 

(fejlődési skálák, felmérő lapok, kérdőívek) áll rendelkezésre, de a gyógypedagógus saját maga is 

összeállíthat olyan kérdéssort vagy kérdőívet, amelyet a fejlesztést szolgáló nevelés, oktatás megkezdése 

előtt minden gyermekről felvesz. A tervezőmunka kezdetekor fontos a szülő és az iskolai nevelést 

megelőzően a gyermekkel foglalkozó intézmény szakemberei megfigyeléseinek, tapasztalatainak 

megismerése is. A tanulók diagnosztikus értékelése minden esetben a pozitívumokra koncentrál, kiemeli a 

megmaradt, illetve a meglévő képességeket, funkciókat, ugyanakkor számba veszi a gyermek 

képességstruktúrájában található hiányosságokat, funkciózavarokat is. A pedagógiai diagnózis célja annak 

feltérképezése, hogy mit tud a gyermek, és azt hogyan tudja, illetve melyek személyes szükségletei. A 

tervezés során elengedhetetlen annak figyelembevétele, hogy a tanuló maga és közvetlen környezete mit 

jelöl meg elsődleges hiányként, illetve milyen igényeket fogalmaz meg. A gyermek korábbi tapasztalatai 

mellett a diagnózis kitér a tanuló viselkedésének, tanulási és tevékenységi képességeinek elemzésére is 

természetes és „mesterséges” helyzetben. A pedagógiai diagnosztika a halmozottan fogyatékos tanulók 

esetében nem egyszeri vizsgálatot, hanem folyamat-diagnosztikát jelent: a korábbi életszakaszra vonatkozó 

információk megszerzése mellett 8-12 hetes megfigyelési időszaknak kell eltelnie ahhoz, hogy alapos 

információkat szerezzünk a gyermekről, képességeiről az egyéni nevelési-oktatási terv és pedagógiai 

program elkészítéséhez, a célok, feladatok meghatározásához, a pedagógiai és terápiás módszerek, 

eljárások kiválasztásához. Különösen a csoportba, osztályba újonnan érkező tanuló esetében szükséges 

hosszabb megfigyelési időt szánni az egyéni tervezés előtt. A pedagógiai diagnózis és vélemény szolgáltatják 

az alapot a hosszú távú célkitűzések megfogalmazásához. A hosszú távú tervezés komplex és általános 

célkitűzéseket tartalmaz, alkalmazkodva a gyermek képességeihez, szükségleteihez, igényeihez, 

érdeklődéséhez. A hosszú távú célokat általában egy tanévre célszerű megadni, de az időintervallum 

gyermekenként változhat. A célok a gyermek fejlődése alapján módosíthatóak.  

A tanítás és tanulás szervezeti keretei, formái 

A halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, nevelése és oktatása során egyaránt teret kap a 

kiscsoportban, illetve egyénileg megvalósuló fejlesztés. A csoportban végzett nevelésre, oktatásra, 

fejlesztésre a tematikus egységek feldolgozása. A csoportban végzett tevékenységek szükségesek a 

közösségi élmények átéléséhez, a közösséghez tartozás megéléséhez, a társakkal való együttműködés 

megtapasztalásához és gyakorlásához, azaz a szociális és érzelmi nevelés alapvető feladatainak 

megvalósításához. A csoportban és a csoportért végzett tevékenység az egyes tanulók kompetenciaérzését 

is növeli. Az egyéni fejlesztő foglalkozások nyújtanak lehetőséget arra, hogy speciális gyógypedagógiai 

és/vagy terápiás segítséget nyújtsunk a tanulóknak (pl. beszéd- és kommunikációfejlesztés, mozgásnevelés, 

hidroterápia, gyógylovaglás, bazális stimuláció, rehabilitációs foglalkoztató terápia stb.). Az egyes tanulók 

esetében a szakértői bizottság és szükség esetén a szakorvos javaslata alapján - a szülők véleményének 

ismeretében - az intézmény szakemberei közösen határoznak. 
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13.9. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai 

fejlesztésének elvei 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanuló 

Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett vagy szerzett 

károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályozott, melynek következtében 

megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

Pedagógiai szempontból a következő csoportok alakíthatók ki: 

● végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok, 

● petyhüdt bénulást okozó kórformák, 

● a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek, 

● egyéb, maradandó mozgásállapot- és funkcióváltozást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák, 

● a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák. 

A mozgás minden gyermek tapasztalatszerzésére, illetve annak lehetőségére hatással van, befolyásolja 

személyiségfejlődését. Mozgáskorlátozott gyermek esetében a mozgásos tanulás lehetősége és folyamata 

módosul. 

Mások a környezetéről, a saját testéről szerzett tapasztalatai, mint ép mozgású társainak. A mozgásszervi 

károsodás tartóssága, visszafordíthatatlansága is befolyásolja fejlődésmenetét. Ez gyakran az átlagostól 

eltérő pszichés, szociális és fizikai szükségleteket teremt. 

A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat. 

Ebből eredően a tanulók más-más személyiségfejlődési utat járnak be. A nevelést-oktatást befolyásolja, hogy 

a tapasztalatszerzési lehetőségek általában beszűkültek, a környezethez való alkalmazkodás gátolt. A hely- 

és helyzetváltoztatás, az önkiszolgálás, a kézfunkció, a manipuláció, a tárgy- és eszközhasználat, a 

grafomotoros teljesítmény, illetve a verbális és nonverbális kommunikáció eltérő mértékű akadályozottsága 

az iskolai nevelés, oktatás egész időtartama alatt megkívánhatja az egyénre szabott módszerek, eljárások, 

technikák és eszközök, valamint a fizikai korlátozottságot csökkentő környezeti adaptációk alkalmazását. 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a megfelelően kialakított, adaptált, akadálymentes 

környezet biztosítja az információhoz való hozzáférést, a tevékenységekben történő szabad és aktív 

részvételt, előmozdítva az esélyegyenlőséget. 

A mozgáskorlátozott tanuló sajátos nevelési igényét a károsodás keletkezésének ideje, annak formája és 

elhelyezkedése, akadályozottságának mértéke egyedileg határozzák meg, a megfelelő különleges 

bánásmódot, a fejlesztés szakszerű feltételeit, formáját biztosítani kell. 

A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztése 

A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

Alapelvek 
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A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez kell igazodni mind a pedagógiai tevékenységek, mind a 

környezeti adaptációk tervezése, megvalósítása során annak érdekében, hogy a tanulók 

mozgáskorlátozottként is meg tudják állni helyüket a szűkebb és tágabb környezetükben. 

A tanulók sérülés-specifikus ellátása csoportmunkában (team munkában) valósítható meg – a különböző 

szakemberek (pedagógus, gyógypedagógusok, ortopéd szakorvos, neurológus, gyermekgyógyász és egyéb 

szakemberek, a konduktív nevelés esetében a konduktív pedagógia kompetenciája szerinti konduktor stb.), 

illetve a család együttműködése, a közös célok kitűzése kölcsönös megerősítést, szinergista hatást válthat ki, 

amely nagymértékben támogatja a fejlesztő folyamatot. 

A nevelés, oktatás, mozgásfejlesztés, az egészségügyi szükségletek ellátása és a gondozás (sérülés-specifikus 

pedagógiai fejlesztő folyamat) során szükséges a folyamatos, tapasztalatszerzésre építő korrekciós 

szempontú fejlesztés, ezzel a sérülésből adódó hátrányos következmények csökkenthetők, ellensúlyozhatók. 

Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott tanulók életkorának 

és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell a megfelelő mozgás- és életteret, amely magában 

foglalja: 

● a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt valamennyi tanuló számára biztosítja 

az egészséges környezeti feltételeket, 

● a személyre szabott (segéd)eszközök és egyéb, az oktatáshoz szükséges speciális eszközök (pl. 

megfelelő méretű asztal, szék, csúszásgátló, ceruzafogó stb.) meglétét és használatát, 

● a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is hatással bíró 

személyi környezetet (integrált oktatásnál a tanulótársak, azok szülei, az iskola dolgozói részére a 

befogadást segítő ismeretek átadása), 

● szükség szerint és indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a különféle 

tevékenységek során a tevékeny és eredményes részvételt súlyosan akadályozza – a személyi segítő 

meglétét. 

A sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat olyan felkészülést, sajátos módszertani tudást kíván a 

pedagógusoktól és a pedagógiai munkát segítő személyzettől, amely biztosíthatja a komplex, minden sérült 

funkciót korrigáló-kompenzáló hatásokat, és lehetővé teszi a tanulók eredményes fejlődését. 

Célok 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának kiemelt célja az esélyegyenlőség feltételeinek 

megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az iskolai tanulmányaik során 

felkészültté váljanak az ismeretszerzésre és tanulásra, az önálló döntéshozatalra, képessé váljanak az 

önrendelkező életvitelre. 
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Ismerjék meg a mozgáskorlátozottságukból eredő egészségi teendőket és az egészségügyi ellátás 

lehetőségeit, a sajátos helyzetükből adódó jogaikat, alakuljon ki bennük az önrendelkező életforma 

képessége, amely elősegíti jövendő felnőtt életüket, társadalmi beilleszkedésüket. 

A mozgásállapot által meghatározott adottságok, korlátok figyelembevételével olyan belső motiváció 

teremtődjön meg, amely által a mozgáskorlátozott tanuló aktívan kapcsolódhat be a fejlesztő folyamatba; 

alakuljon ki a fejlődés igénye önmagával szemben, az igény a sikeres továbbtanuláshoz, munkába álláshoz. 

Fejlődjön ki a megfelelő életminőség megalapozása érdekében a megszerzett tudás és képességek 

birtokában a testi, lelki, pszichikai jól-lét és annak kialakítására irányuló igényesség. 

Kiemelt feladatok 

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a mozgáskorlátozott tanulók többsége 

meg tud felelni a Nat-ban, illetve a kerettantervben megfogalmazott elvárásoknak. 

Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása (tartalom módosítása, csökkentése az ismeretelsajátítás 

során, értékelés alóli mentesítés, stb.) csak abban az esetben indokolt, ha az általános követelményeknek 

való megfelelés semmilyen módszertani, technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető 

el. A sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat során – pedagógiai tartalmak kitűzésekor, rehabilitációs 

célok, időbeli eltérések megfogalmazásakor – differenciálás és fokozatosság szükséges. Az individuális 

megsegítés olyan mértékű legyen, amennyi az eredményes egyéni fejlődéshez elengedhetetlen. A 

módszertani, technikai támogatás tervezéséhez, kivitelezéséhez a pedagógus segítséget kérhet a 

gyógypedagógustól, konduktív nevelés esetén a konduktortól, a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatók 

szakembereitől. 

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi károsodás 

következtében a kommunikáció és a kognitív funkciók (figyelem, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodás) 

területén kialakult zavarai, illetve a mozgásteljesítményt igénylő feladatok kivitelezésének problémái jelentik, 

különös tekintettel a manipulációra. Ezek mindegyike befolyásolhatja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, 

vagyis az iskolai teljesítmények alakulását. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

● A mozgásszervi diagnózistól és mozgásállapottól, az aktuális fejlettségi szinttől, valamint a 

személyiségtől függő speciális fejlesztési technikák, módszerek, eszközök alkalmazása, a megismerő 

tevékenységekhez szükséges kompetenciák (ismeretek, képességek, attitűdök) kialakítása és 

fejlesztése, az elérhető legmagasabb szintű önállóság kialakítása, az önálló életre nevelés. 

● Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, mint komplex 

rehabilitációs hatásrendszer, amely ötvözi a sérült tartási és mozgási funkciók helyreállítását célzó, 

a gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e feladatokat 

integrálja a tanítás-tanulás folyamatába. 
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● A mozgásnevelés célját és feladatait elsődlegesen nem az életkor, hanem a tanuló mozgásszervi 

diagnózisa 

● annak végleges, javuló vagy romló volta –, továbbá a mozgásállapot súlyossága és klinikai tünetei, 

akadályozottságának mértéke és formája határozzák meg. 

● Korszerű ismeretek átadásával, illetve a reális önismeret kialakításával a továbbtanulásra történő 

felkészítés nyújthat biztos alapot a későbbi önálló életvezetéshez. 

● A mozgáskorlátozottság gyakori velejárója a beszélt és írott nyelv zavara, így a nevelés-oktatás 

során kiemelt feladat a beszéd- és kommunikációfejlesztés, súlyos esetben a beszéd- és logopédiai 

terápia, esetleg a technikai eszközökkel támogatott írásbeli kommunikáció kialakítása. 

● A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítése során a kiindulás alapja fizikai adottsága, 

értelmi képessége, kommunikációjának formája, szintje és érzelmi állapota. Ennek megfelelően a 

tananyag, a követelmények, a számonkérés, értékelés egyéni fejlettségi szinthez történő igazítása, 

adaptálása szükséges, a fokozatosságot e téren is figyelembe véve (a tevékenységek kivitelezését, 

a részvételt biztosító (technikai jellegű, módszertani) segítségnyújtás formáját szükséges először 

megkeresni, az egyes tevékenységek, illetve az értékelés alóli mentesítés csak nagyon indokolt 

esetben ajánlott). 

● A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai segédeszközök 

igénybevétele segíti a mozgásbiztonságot, a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, az író, 

rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó tevékenységeket, a 

szűkebb és tágabb környezetbe történő beilleszkedéshez szükséges alapok megteremtését, a 

személyi függetlenség elérését. 

● A mozgáskorlátozottság együtt járhat egyfajta fizikai függés kialakulásával, amely megnövelheti a 

deviáns csoportokhoz való sodródás kockázatát, fokozhatja az áldozattá válás esélyét, így a nevelés-

oktatás során a prevenciós munka, illetve a már kialakult helyzetek kezelése kiemelt feladatot 

jelent. A tanulóknak meg kell tanulniuk egyrészt a kísértésre nemet mondani, másrészt olyan 

hasznos tevékenységeket kell elsajátítaniuk, amelyekkel értelmesen tölthetik ki szabadidejüket. 

● A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatokat jelent a bármely területen 

tehetségesnek bizonyuló mozgáskorlátozott tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely 

támogathatja a pályaorientáció folyamatát is. 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének szakaszolása megegyezik a Nat képzési szakaszaival. 

A mozgáskorlátozott gyermek iskolakészültsége, fejlődésének sajátos útja, tapasztalatszerzésének eltérő 

volta, hiányosságai indokolhatják, hogy az első évfolyam teljesítésére, a biztos olvasás-írás elsajátítására a 
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pedagógiai program helyi tanterve egy tanévnél hosszabb időt (két tanév) biztosítson, de szükség esetén a 

további pedagógiai szakaszok is szerveződhetnek hosszabb idősávban. 

A többségi iskolában történő együttnevelés 

Az integrált nevelés-oktatás során – függetlenül annak teljes vagy részleges formájától – különös figyelemmel 

kell lenni a következőkre. 

● A mozgáskorlátozott tanulók együttnevelése során szükséges, hogy az intézmény felkészüljön a 

tanuló fogadására: kialakítja a megfelelő fizikai környezetet (akadálymentesítés), beszerezi azokat 

a segédeszközöket (gyógyászati és oktatási), amelyek a különböző tevékenységekben való 

részvételt segítik, felkészíti a befogadó személyi környezetet (diákok, iskolai dolgozók, szülők), 

előkészül a szakértői javaslatban megfogalmazott sérülés-specifikus pedagógiai fejlesztő folyamat 

megvalósítására. 

● A mozgáskorlátozott tanuló fogadása az integráló iskola vezetésének és nevelőtestületének 

szándékával, döntésével összhangban történik, akkor nagyobb az esély arra, hogy az integráció 

eredményes lesz. 

Az együttnevelés teljes folyamatát gyógypedagógus, konduktív nevelés esetén konduktor kíséri, segíti. A 

pedagógus és gyógypedagógus/konduktor szakmai együttműködése, az intézményi együttműködések 

(egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai 

szolgáltatók), a társszakmák bevonása biztosíthatja a megfelelő ellátást. Egyéni előrehaladású képzés során 

meg kell valósítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációt, rehabilitációt, amely a tanórai gyakorlattal 

kölcsönösen egymásra épülve biztosítja az egyéni igényekhez igazodó feltételeket (adaptált tananyag, 

számonkérés, értékelés stb.) és a fejlődést. 

A mozgáskorlátozott tanulók integrált iskolai ellátása a pedagógusoktól speciális felkészülést kíván. Az 

együttnevelés megkezdése előtt kívánatos, hogy a befogadó pedagógus célirányos pedagógus-

továbbképzésen vegyen részt. 

A mozgáskorlátozott tanuló optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban megfogalmazódnak a 

speciális elvárások és tennivalók (módszerek, eszközök, segédeszközök, segédletek, differenciálás, az 

értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.). 

Az alkalmazkodás, az adaptálás, a differenciálás során – igazodva az egyes gyermek fejlettségi szintjéhez, 

illetve a támogatás szükséges mértékéhez – módosulhat a tananyag elsajátításának tempója, módja, a 

számonkérés, a házi feladat formája, végső esetben a tananyag mennyisége. 

Mozgáskorlátozott tanuló esetében gyakoriak az egészségügyi beavatkozások (műtétek), a hosszú kezelések 

– ezekben az esetekben az egyénre szabott felzárkóztatást minden esetben meg kell szervezni, valamennyi 

pedagógus közreműködésével. 

Különösen jelentős az osztályfőnök/mentor és a segítő szakember szerepe az osztályban tanító pedagógusok 

tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

Az együttnevelés eredményes megvalósulását szolgálja az Irányelv 1.5. pontjában leírtak érvényesítése. 
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14. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS) 

ESZKÖZ-, ÉS FELSZERELÉSJEGYZÉKE 

Az e jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására általános szabályként a nemzeti szabványban, vagy a 

nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak való megfelelőség 

fogadható el. Amennyiben a nemzeti szabvány, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű 

építési és műszaki előírás eltér az e fejezetben meghatározott követelménytől, abban az esetben a fejezet 

rendelkezése az irányadó. 

Jelen fejezetben az intézmény típusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény. A 

gyermekek részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha – rendeltetésétől függően – alapterülete lehetővé 

teszi legalább egy óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport valamennyi tagjának egyidejű 

befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, tanítását, pihenését, 

öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi jogszabályokban előírt 

követelményeknek, a közegészségügyi előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi 

követelményeknek. 

Ha a helyiséget létszám figyelembe vételével kell kialakítani, a helyiség olyan méretű és berendezésű kell, 

hogy legyen, amelyben minden egyidejűleg jelenlévő tanuló, munkát végző felnőtt igénye egyidejűleg 

teljesíthető. A fűtés megoldási módjáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító – a fel nem 

sorolt további – eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek, tájékoztató tábla) helyben, építési 

tervezési program elkészítése alkalmával kell dönteni. 

A nevelési-, oktatási intézmények helyiségeiben előírt hőmérséklet követelményeiről szabvány rendelkezik. 

Az e fejezetben előírt minimum követelmények teljesülésével a pedagógus – az óvoda, iskola SZMSZ-ében, 

házirendjében meghatározott – védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra, 

az iskolai tanórákra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a gyermekek, tanulók 

testméretéhez. Taneszközre van szükség minden olyan jellegű tananyag feldolgozásához, amelyik a 

szemléltetés, illetve tanulói tevékenység nélkül nem valósítható meg. Ha az eszközöket, felszereléseket 

létszám figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden 

egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben 

az eszközöket, felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges, 

érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni. Ahol a fejezet az óvoda pedagógiai 

programjára utal, azon az Óvodai nevelés országos alapprogramja, továbbá nemzetiségi óvodai nevelést 

biztosító óvoda esetén a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelését biztosító óvoda esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

figyelembevételével készített vagy az Nkt. 26. §-ának alapján jóváhagyott pedagógiai programot kell érteni. 

Ahol a fejezet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nat, továbbá a nemzetiségi oktatást biztosító iskola 
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esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve, sajátos nevelési igényű tanuló oktatás 

esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást 

biztosító iskola esetén a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő középiskola 

esetén pedig az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata követelményei figyelembevételével készített vagy az Nkt. 

26. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő pedagógiai elveket tartalmazó 

pedagógiai program) kell érteni.  

Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, köznevelési szakértői tevékenység 

folytatására jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. Az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor 

megfelelő, ha alapterülete az óvodában lehetővé teszi valamennyi gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi 

osztály tagjainak egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását. 

Elfogadható az óvodai játszóudvar kialakítása az óvoda közelében, az óvodán kívül, például közterületen, 

amennyiben garantált, hogy azt csak az óvodába felvett gyermekek veszik igénybe. Ugyanígy elfogadható az 

iskolai udvar kialakítása az iskola közelében, az iskolán kívül, például közterületen, amennyiben garantált, 

hogy azt csak az iskolába felvett gyermekek veszik igénybe. Ha az óvoda, az iskola, a művészetoktatási 

intézmény, kollégium sajátos nevelési igényű – különösen a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján mozgásszervi fogyatékossággal küzdő – gyermekek, tanulók nevelésével foglalkozik, 

a gyermekek, tanulók által használt helyiségek kialakításánál az eszközök és felszerelések beszerzésénél 

biztosítani kell az akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, valamint biztonságos környezetet, – a 

fogyatékosság típusától függően – a kapaszkodókat, a nagyobb alapterületű, szélesebb ajtónyitású 

mellékhelyiségeket. A fogyatékosság típusát és mértékét az eszközök és felszerelések megvásárlásánál 

figyelembe kell venni. Ahol a fejezet a mennyiségi mutatónál a ,,óvodánkénti” megjelölést alkalmazza, azon 

az óvodát kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány 

épülete van. Ebben az esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási 

helyen) is kialakítható. Amennyiben a fejezet a mennyiségi mutatónál az „óvodánként (székhelyen és 

telephelyen)” megjelölést alkalmazza úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, 

biztosítandó a megnevezett eszköz, felszerelés. A „gyermekcsoportonként” megjelölésen a kialakított óvodai 

gyermekcsoportokat kell érteni. A „gyermeklétszám” megjelölésen az óvoda alapító okiratában 

(feladatellátási helyenkénti bontásban is) rögzített felvehető maximális gyermeklétszám értendő. 

Ahol a fejezet a mennyiségi mutatónál az ,,iskolánkénti” megjelölést alkalmazza, azon az iskolát kell érteni, 

függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel, és hogy hány épülete van. Ebben az 

esetben a helyiség a székhelyen vagy/és a telephelyen (azaz minden feladat ellátási helyen) is kialakítható. 

Amennyiben a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánként (székhelyen és telephelyen)” megjelölést 

alkalmazza, úgy valamennyi feladat ellátási helyen kialakítandó a helyiség, biztosítandó a megnevezett 

eszköz, felszerelés. 
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Az ,,osztály” fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt résztvevők csoportját, az 

iskolai osztályközösséget kell érteni. 
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14.1. Óvoda 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 A B C 

 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

 

2. csoportszoba gyermekcsoportonként 1 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában is 

 

a csoportszoba alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő 

 

3. 
gyermekágy/fektető tároló 

helyiség 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) valamennyi 

gyermekágy tárolására alkalmas) 

csoportonként 1 

 

 

4. tornaszoba, sportszertárral 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

A tornaszoba kialakítása kötelező. 

Amennyiben további tornaszoba 

kialakítása válik szükségessé, úgy a 

gyermekek számára aránytalan teher 

és többletköltség nélkül más nevelési-

oktatási intézménnyel-, illetve 

sportolásra alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével írásban kötött 

megállapodás alapján is biztosítható a 

tornaszoba vagy tornaterem helyiség 

használata. 

 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani. 

 

5. 
logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában a logopédiai és 

az egyéni foglalkoztatókat külön kell 

kialakítani 

 

6. óvodapszichológusi helyiség 

ha az óvodapszichológus 

alkalmazása kötelező 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában helyben 

alakítandó ki. 

 

7. játszóudvar 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

közterületen, iskolában is kialakítható, 

ha adott időben biztosítható a 
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kizárólagos használat az óvoda részére 

 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

óvodában minden esetben helyben kell 

kialakítani 

 

8. intézményvezetői iroda 

óvoda székhelyén és azon a 

telephelyen, amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 

 

9. intézményvezető-helyettesi iroda 

ha az óvodában 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező (székhelyen 

és telephelyen) 1 

 

 

10. 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes 

Ha az óvodában tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása kötelező, 

székhelyen és telephelyen 1 

 

 

11. óvodatitkári iroda 

ha az óvodában az óvodatitkár 

alkalmazása kötelező 

óvoda székhelyén 1 

Ha óvodában az Nkt. alapján az 

óvodatitkár alkalmazása kötelezően 

előírt, a feladatellátáshoz szükséges 

hely a tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettesi 

irodával közösen is kialakítható, ha azt 

a helyiség mérete lehetővé teszi. 

 

12. nevelőtestületi és könyvtárszoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

A könyvtárszoba abban az esetben 

alakítható ki a nevelőtestületi szobával 

együtt, ha azt a helyiség mérete 

lehetővé teszi.  

A könyvtárszoba legalább 500 

könyvtári dokumentum befogadására 

legyen alkalmas, az 

óvodapedagógusok felkészüléséhez. 

 

13. általános szertár/raktár 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

 

14. 

többcélú helyiség (szülői 

fogadásra, tárgyalásra, ünnepek 

megtartására alkalmas helyiség) 

óvodánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
 

 

15. orvosi szoba, elkülönítő szoba 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése 

nem kötelező, amennyiben az óvoda- 
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egészségügyi szolgálat nyilatkozata 

szerint a gyermekek ellátása - 

aránytalan teher és többletköltség 

nélkül a közelben található 

egészségügyi intézményben 

megoldható. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában minden esetben 

helyben kell kialakítani. 

 

16. gyermeköltöző gyermekcsoportonként 1 

Másik gyermekcsoporttal közösen is 

kialakítható, ha a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma azt lehetővé 

teszi. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában nem alakítható ki 

másik csoporttal közösen. 

 

17. gyermekmosdó, WC helyiség 
gyermekcsoportonként 1 (WC - 

nemenként 1) 

Gyermeklétszám figyelembevételével. 

Másik gyermekcsoporttal közösen is 

kialakítható, ha a helyiség 

alapterülete, illetve a gyermekek 

száma azt lehetővé teszi. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában nem alakítható 

ki másik csoporttal közösen és ott ahol 

mozgáskorlátozott gyermeket 

nevelnek, az akadálymentes WC 

kialakítása is kötelező. 

 

18. felnőtt öltöző 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai csoportok 

száma több mint hat 2 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

 

19. felnőtt mosdó 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai csoportok 

száma több mint hat 2, 

vagy az óvoda épülete emeletes, 

szintenként 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

 

20. felnőtt WC helyiség 

óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

amennyiben az óvodai csoportok 

száma több mint hat, vagy az 

óvoda épülete emeletes, 

szintenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában 



 

185 

 

gyógypedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

 

21. felnőtt zuhanyzó 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

A kialakításnál figyelemmel kell lenni 

arra is, hogy férfi óvodapedagógusok, 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában 

gyógypedagógusok, konduktorok is 

alkalmazásba kerülhetnek. 

 

22. mosó, vasaló helyiség 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

 

23. szárító helyiség 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, ahol a szárító 

helyiség a mosó, vasaló helyiséggel 

együtt kialakítható. 

 

24. felnőtt étkező 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

 

25. főzőkonyha 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 

 

26. melegítő konyha 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

 

27. tálaló-mosogató 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

 

28. szárazáru raktár 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 

 

29. földesárú raktár 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 

 

30. éléskamra 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Ott ahol a tervezési program szerint, 

helyben főznek. 

 

31. karbantartó műhely 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában. 

 

32. kerekesszék tároló 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, ahol 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket nevelnek. 

 

33. ételhulladék tároló 
óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
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34. 
A fogyatékosság jellege szerint a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvodában, tervezési program 

többet is előírhat. 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

 

1. 1. Csoportszoba   

 

2. óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 

Mozgássérült esetén kemény 

ágybetétek, decubitus matrac egyéni 

szükséglet szerint;  

látás- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos esetén védőszegély (rács). 

 

3. 
gyermekszék 

(ergonomikus) 
gyermeklétszám szerint 1 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos 

értelmi fogyatékos esetén állítható 

magasságú, lábtartóval és ülőkével. 

 

4. gyermekasztal 
gyermeklétszám 

figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos 

értelmi fogyatékos esetén állítható 

magasságú, dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes óvoda asztalok. 

 

5. fényvédő függöny 
ablakonként, az ablak lefedésére 

alkalmas méretben 
 

 

6. szőnyeg 

gyermekcsoportonként, a padló 

egyötödének lefedésére alkalmas 

méretben 

 

 

7. játéktartó szekrény vagy polc 

gyermekcsoportonként 2, sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén 

további 1 

 

 

8. könyvespolc gyermekcsoportonként 1  

 

9. élősarok állvány gyermekcsoportonként 1  

 

10. 
textiltároló és foglalkozási 

eszköztároló szekrény 
gyermekcsoportonként 1  

 

11. 
edény- és evőeszköz-tároló 

szekrény 
gyermekcsoportonként 1  

 

12. szeméttartó gyermekcsoportonként 1  

 

13. 2. Tornaszoba   
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14. tornapad 2  

 

15. tornaszőnyeg 1  

 

16. bordásfal 2  

 

17. 

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

készlet 

1  

 

18. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

három gyermek egyidejű 

foglalkoztatásához 

Ha az óvoda sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevel;  

a pedagógiai programban foglaltak 

szerint. 

 

19. 3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba  

 

20. 

a fogyatékosság típusának 

megfelelő, a tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 

 
A pedagógiai programban foglaltak 

szerint. 

 

21. tükör (az asztal szélességében) 1  

 

22. Asztal 1  

 

23. Szék 2 Egy gyermek, egy felnőtt. 

 

24. Szőnyeg 1  

 

25. 
játéktartó szekrény vagy könyvek 

tárolására is alkalmas polc 
1  

 

26. 4. óvodapszichológusi szoba Gyermeklétszám szerint  

 

27. Asztal 1  

 

28. Szék 4  

 

29. Szőnyeg 1  

 

30. 
Könyvek, iratok tárolására is 

alkalmas polc 
1  

 

31. 5. Játszóudvar   

 

32. kerti asztal gyermekcsoportonként 1  

 

33. kerti pad gyermekcsoportonként 2  
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34. Babaház gyermekcsoportonként 1  

 

35. udvari homokozó gyermekcsoportonként 1  

 

36. Takaróháló homokozónkként 1 
A homokozó használaton kívüli 

lefedéséhez. 

 

37. 

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

V. rész szerint  

 

38. 6. Intézményvezetői iroda   

 

39. íróasztal és szék 1-1  

 

40. tárgyalóasztal, székekkel 1  

 

41. Telefon 1  

 

42. Fax 1  

 

43. Könyvszekrény 1  

 

44. Iratszekrény 1  

 

45. 
Elektronikus adathordozó 

szekrény 
1  

 

46. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 felszerelés  

 

47. számítógépasztal és szék 1-1  

 

48. 
7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, 

intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda 
 

 

49. (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el)  

 

50. íróasztal és szék 1-1  

 

51. Iratszekrény 1  

 

52. Telefon 1 Közös vonallal is működtethető. 

 

53. számítógépasztal és szék 1-1  

 

54. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1  

 

55. 8. Nevelőtestületi szoba   
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56. 
fiókos asztal, ami egyben eszköz 

előkészítő munkaasztal is 
pedagóguslétszám szerint 1  

 

57. Szék pedagóguslétszám szerint 1  

 

58. könyvtári dokumentum 500 
Az óvoda-pedagógusok 

felkészüléséhez. 

 

59. Könyvszekrény 2 

Legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum tárolásához alkalmas 

legyen. 

 

60. Fénymásoló 1  

 

61. Tükör 1  

 

62. 9. Többcélú helyiség   

 

63. tárgyalóasztal székekkel 1  

 

64. 10. Orvosi szoba, elkülönítővel 

berendezése, felszerelése a 

vonatkozó jogszabályban 

előírtak szerint 

Amennyiben az óvoda-egészségügyi 

szolgálat az óvodában megszervezett, 

biztosított. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai óvodában, helyben 

biztosítva. 

 

65. 11. Gyermeköltöző   

 

66. öltözőrekesz, ruhatároló, fogas 
gyermeklétszám 

figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített 

cipőtároló 

 

67. Öltözőpad 
gyermeklétszám 

figyelembevételével 
 

 

68. 12. Gyermekmosdó, WC helyiség   

 

69. Törülközőtartó 
gyermeklétszám 

figyelembevételével 
 

 

70. Falitükör mosdókagylónként 1  

 

71. rekeszes fali polc (fogmosótartó) 
gyermeklétszám 

figyelembevételével 
 

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 

 A B C 

 

1. egyéni tisztálkodó szerek gyermeklétszám szerint 1 fésű, fogkefe, fogmosópohár 
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2. tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként 1 ruhakefe, körömkefe, szappantartó 

 

3. Fésűtartó csoportonként 1  

 

4. Törülköző 
felnőtt és gyermeklétszám 

szerint 3-3 
 

 

5. Abrosz asztalonként 3  

 

6. Takaró gyermeklétszám szerint 1  

 

7. ágyneműhuzat, lepedő gyermeklétszám szerint 3-3  

IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

 

1. szennyes ruha tároló 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

2. mosott ruha tároló 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

3. Mosógép 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik 

 

4. Centrifuga 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
ha a mosás helyben történik 

 

5. Vasaló 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

6. Vasalóállvány 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

7. Szárítóállvány 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

8. Takarítóeszközök 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

9. 
kerti munkaeszközök, 

szerszámok 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1-1 
ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna 

 

10. Hűtőgép óvodánként 1  

 

11. Porszívó óvodánként 1  
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V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

 A B C 

 

1. 1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

 

2. 

különféle játékformák 

(mozgásos játékok, gyakorló, 

szimbolikus, szerepjátékok, 

építő-konstruáló játékok, 

szabályjátékok, dramatizálás, 

bábozás, barkácsolás) eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök 

külön-külön 

 

3. 

mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök 

külön-külön 

 

4. 
ének, zene, énekes játékok 

eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

5. 

az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

6. 

értelmi képességeket (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő anyagok, 

eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

7. 
ábrázoló tevékenységet fejlesztő 

eszközök 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

8. 

a természeti-emberi-tárgyi 

környezet megismerését 

elősegítő eszközök, anyagok 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám 

figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

9. 
munka jellegű tevékenységek 

eszközei 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

10. 2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök  

 

11. Televízió 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

12. 
magnetofon/CD 

lejátszó/hangfalak 
három csoportonként 1  



 

192 

 

 

13. diavetítő vagy projektor 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

14. Vetítővászon 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
 

 

15. hangszer (pedagógusoknak) 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

16. hangszer (gyermekeknek) 

gyermekcsoportonként, a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

17. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális felszerelések 

gyermekcsoportonként a 

gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket 

nevelő óvodában;  

az óvoda pedagógiai programja szerint 

 

18. projektor vagy írásvetítő 1  

VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

 

1. 1. Beszédfogyatékosok   

 

2. tükör 120 X 180 cm csoportonként 1  

 

3. logopédiai alapkészlet csoportonként 1  

 

4. 2. Hallási fogyatékosok   

 

5. Dallamíró csoportonként 1  

 

6. 
hallásvizsgáló és hallókészülék 

tesztelő felszerelés 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelését a többi gyermekkel 

azonos óvodai csoportban látja el és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenhármat, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés 

keretében 

 

7. 

vezetékes vagy vezeték nélküli 

egyéni, illetve csoportos adó-

vevő készülék 

gyermeklétszám szerint 1  
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8. 

a különböző nyelvi 

kommunikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus információhordozó 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelését a többi gyermekkel 

azonos óvodai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés 

keretében 

 

9. 

nyelvi kommunikáció vizuális, 

auditív megjelenítésének 

ellenőrzésére alkalmas eszköz 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 

abban az esetben, ha az óvoda a 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelését a többi gyermekkel 

azonos óvodai csoportban látja el, és a 

gyermekek száma nem éri el a 

tizenötöt, az eszköz használata 

megoldható másik köznevelési 

intézménnyel történő együttműködés 

keretében 

 

10. szurdologopédiai eszközök csoportonként 1  

 

11. 3. Látási fogyatékosok   

 

12. Olvasótelevízió 
gyermeklétszám 

figyelembevételével 
gyengénlátók, aliglátók számára 

 

13. 
hatrekeszes doboz, gombás 

tábla, szöges tábla, csörgő labda 

gyermeklétszám szerint 

1 
 

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

 A B C 

 

1. 
étel-mintavétel (üvegtartály) 

készlet 

óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
amennyiben étel kiosztása folyik 

 

2. Elsősegélyláda 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások szerint 

 

3. gyógyszerszekrény (zárható) 
óvodánként 

(székhelyen és telephelyen) 1 
a közegészségügyi előírások szerint 

 

4. 

amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete előírt, 

vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 

 

5. 

amennyiben a betöltött 

munkakörben a viselete előírt, 

vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban meghatározottak szerint 
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6. tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

 

 



 

195 

 

14.2. Iskola 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 

megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

    

 

 A B C 

 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

 

2. Tanterem 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), figyelembe véve az 

iskola munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető a szaktanterem is. 

A terem alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 m
2

/fő. 

 

3. Csoportterem 

legfeljebb nyolc osztállyal 

működő általános iskolában 4; 

16 osztállyal működő általános 

iskolában 6; 

24 osztállyal működő általános 

iskolában 8;  

gimnáziumban, 

szakközépiskolában, 

szakiskolában osztályonként 0.5 

csoportterem 

A csoportterem alapterülete nem lehet 

kevesebb, mint 2 m
2

/fő. 

 

4. 
szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak szerint 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1-1;  

a legfeljebb négy osztállyal 

működő iskolában 

társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és művészeti 

nevelés szaktanterem 1 

 

 

5. 
laboratóriumok a hozzájuk 

kapcsolódó szertárakkal 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Gimnázium, szakközépiskola, 

szakiskola intézményekben. 

 

6. 
műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), 

Szakközépiskola, szakiskola 

intézményekben. 
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7. 
logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi tanulóval 

együtt oktatják iskolánként 

(székhelyen és telephelyen) 1,  

ha a tanulót a többi tanulótól 

külön oktatják négy 

osztályonként 1 

 

 

8. iskolapszichológusi szoba 

ha az iskolapszichológus 

alkalmazása kötelező, 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

 

9. 

tornaterem (nemenként 

biztosított öltözővel, benne 

kialakított zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Általános iskolában, gimnáziumban, 

továbbá szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha általános 

műveltséget megalapozó évfolyama 

van; kizárólag szakképző évfolyammal 

működő iskola esetén abban az 

esetben, ha az iskolát legalább 

százhúsz tanuló befogadására 

létesítették.  

Az Nkt. 27. § (11) bekezdés előírásának 

teljesülésére tekintettel, további 

tornaterem létesítése abban az 

esetben kötelező, ha a tanulók 

számára aránytalan teher és 

többletköltség nélkül nem biztosítható 

más nevelési-oktatási intézménnyel-, 

illetve sportolásra alkalmas 

létesítmény üzemeltetőjével kötött 

megállapodással a még szükséges 

tornaterem. 

A tornaterem és az ahhoz szükséges 

öltöző, valamint vizesblokk a 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai iskolában helyben 

biztosítható, továbbá, ha 

gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai iskolában 

mozgáskorlátozott gyermekeket 

tanítanak, mindezt akadálymentesen 

kell létesíteni. 

 

10. 

tornaszoba vagy féltornaterem 

(nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) harminc 

mozgáskorlátozott tanulónként 

1 

Szakközépiskolában, szakiskolában, ha 

a tornaterem nem kötelező, vagy a 

tornaterem a székhelyen van és annak 

igénybevételére nincs lehetőség, 

továbbá a mozgáskorlátozott tanuló 
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esetén helyben, akadálymentes WC, 

zuhanyzó kialakításával. 

 

11. gyógytestnevelési/erőnléti terem 
iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai iskolában ott, ahol 

mozgáskorlátozott gyermekeket 

tanítanak helyben. 

 

12. Sportudvar 
iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a célra alkalmas szabad 

területtel, szabadtéri létesítménnyel; 

kiváltható szerződés alapján igénybe 

vett sportlétesítménnyel 

 

13. intézményvezetői iroda 

iskola székhelyén és az iskola 

azon telephelyén, amelyen az 

intézményvezető-helyettes, 

illetve tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása nem 

kötelező 1 

 

 

14. 
intézményvezető-helyettesi 

iroda 

ha az iskolában az 

intézményvezető-helyettes 

alkalmazása kötelező, székhelyen 

és telephelyen 1 

 

 

15. 

tagintézmény-, 

intézményegység-  

vezetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában  

tagintézmény-,  

intézményegységvezető-  

helyettes alkalmazása kötelező  

székhelyen és telephelyen 1 

 

 

16. iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  

 

17. könyvtár iskolánként 1 

Általános iskolában, gimnáziumban, 

továbbá a szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha általános 

műveltséget megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot nyilvános 

könyvtár látja el. 

A létesítésre kerülő könyvtár legalább 

egy olyan a használók által könnyen 

megközelíthető helyiség kell, hogy 

legyen, amely alkalmas háromezer 

könyvtári dokumentum befogadására, 
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az állomány (állományrész) 

szabadpolcos elhelyezésére és 

legalább egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására. 

 

18. Könyvtárszoba tagintézményenként 1 

ha nem előírás az iskolai könyvtár 

vagy a telephelyen nem működik 

könyvtár (ha nem működik 

legalább négy osztály, 

a könyvtárszoba tanteremben is 

kialakítható) 

 

19. Könyvraktár iskolánként 1 

általános iskolában, gimnáziumban, 

továbbá a szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha általános 

műveltséget megalapozó évfolyama 

van, kivéve, ha a feladatot nyilvános 

könyvtár látja el. 

 

20. orvosi szoba, elkülönítővel iskolánként 1 

Az orvosi szoba kialakítása, létesítése 

nem kötelező, amennyiben az iskola-

egészségügyi szolgálat nyilatkozata 

szerint, a tanulók ellátása - aránytalan 

teher és többletköltség nélkül - a 

közelben található egészségügyi 

intézményben megoldható. 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai iskolában helyben 

biztosítva. 

 

21. Kiszolgáló helyiségek   

 

22. Sportszertár 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

 

23. általános szertár 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

 

24. karbantartó műhely 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai iskolában. 

 

25. kerekesszék tároló 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) szintenként 2 
Gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai iskolában, ahol 
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mozgáskorlátozott gyermekeket 

tanítanak. 

 

26. aula (előtér, közösségi tér) 
iskolánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem kötelező, 

amennyiben a nevelési-oktatási 

intézményben vagy annak közelében 

található közösségi térben 

megoldhatók azok a funkciók, 

amelyekre az aula szolgál. 

 

27. Porta 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal alapított általános 

iskolában, gimnáziumban, továbbá 

szakközépiskolában, szakiskolában, ha 

általános műveltséget megalapozó 

évfolyama van. 

 

28. Ebédlő 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül 

oldják meg 

 

29. Főzőkonyha 
iskolánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
ha helyben főznek 

 

30. Melegítőkonyha 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha helyben étkeznek 

 

31. tálaló-mosogató 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
ha helyben étkeznek 

 

32. szárazáru raktár 
iskolánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
ha helyben főznek 

 

33. földesáru raktár 
iskolánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
ha helyben főznek 

 

34. Éléskamra 
iskolánként (székhelyen vagy 

telephelyen) 1 
ha helyben főznek 

 

35. felnőtt étkező 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül 

oldják meg 

 

36. Teakonyha 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
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37. személyzeti öltöző 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 
 

 

38. személyzeti mosdó-zuhanyzó 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen), nemenként 1 

24 osztállyal működő iskola 

székhelyén, telephelyén 

nemenként 2 

 

 

39. személyzeti WC helyiség 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 

 

40. tanulói WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, és 

telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám figyelembevételével. 

 

41. 
technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) nemenként 1 
 

 

42. Élelmiszerhulladék-tároló 
iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 
ha helyben étkeznek 

 

43. egyéb raktár 
iskolánként (székhelyen, 

telephelyen 1) 
 

 

44. 

WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint  

 

    

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 

korszerű eszközzel, felszereléssel 

    

 

 A B C 

 

1. 1. Tanterem   
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2. tanulói asztalok, székek 
tanulók létszámának 

figyelembevételével 

Életkornak megfelelő méretben; 

mozgáskorlátozottak, középsúlyos 

értelmi fogyatékosok és gyengénlátók 

esetén állítható magasságú, dönthető 

lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; 

gyengénlátóknál - szükség szerint - 

egyéni megvilágítási lehetőséggel; 

mozgáskorlátozottak székei állítható 

magasságú ülőkével, lábtartóval. 

 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1  

 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1  

 

5. Tábla tantermenként 1  

 

6. ruhatároló (fogas) 
tanulók létszámának 

figyelembevételével 
 

 

7. Szeméttároló helyiségenként 1  

 

8. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére alkalmas méretben 

 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

 

10. a) számítástechnikai terem   

 

11. tábla + flipchart 1  

 

12. Számítógépasztal tanulónként 1  

 

13. 
számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
tanulónként 1 felszerelés  

 

14. 
Informatikai szoftverek, 

programok 
szükség szerint a pedagógiai program előírásai szerint 

 

15. szkenner 1  
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16. 
b) társadalomtudományi 

szaktanterem 
  

 

17. nyelvi labor berendezés 
tíz-tizenöt tanuló egyidejű 

foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy egészben 

nem magyar nyelven folyik; 

számítógépes nyelvi oktatással 

kiváltható 

 

18. Magnetofon 1  

 

19. CD író, lejátszó, hangszóró 1  

 

20. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1  

 

21. DVD (lejátszó, felvevő) 1  

 

22. írásvetítő vagy projektor 1  

 

23. 
c) természettudományi 

szaktanterem 
  

 

24. 
vegyszerálló tanulói asztalok (víz, 

gáz csatlakozással) 
három tanulónként 1  

 

25. Elszívóberendezés tantermenként 1  

 

26. vegyszerálló mosogató két asztalonként 1  

 

27. fali mosogató tantermenként 1  

 

28. Poroltó tantermenként 1  

 

29. Elsősegélydoboz tantermenként 1  

 

30. eszköz- és vegyszerszekrény 2  

 

31. méregszekrény (zárható) 1 elhelyezése a szertárban 
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32. eszközszállító tolókocsi tantermenként 1  

 

33. törpefeszültségű csatlakozások tanulóasztalonként 1  

 

34. 
d) művészeti nevelés 

szaktanterem 
  

 

35. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) 
tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 hely 
 

 

36. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  

 

37. mobil-lámpa (reflektor) 2  

 

38. vízcsap (falikút) 2  

 

39. Pianínó iskolánként 1  

 

40. ötvonalas tábla tantermenként 1  

 

41. 
CD vagy lemezjátszó, 

magnetofon 
tantermenként 1  

 

42. Tárolópolcok tantermenként 1  

 

43. e) technikai szaktanterem  
(életvitel és gyakorlati ismeretek céljait 

is szolgálhatja) 

 

44. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  

 

45. 
állítható magasságú támla 

nélküli szék 
tizenöt tanuló részére  

 

46. f) gyakorló tanterem 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába állást 

előkészítő oktatáshoz; 

szakközépiskolában a szakmai 

előkészítő ismeretek oktatásához; 

szakiskolában munkába álláshoz, 

életkezdéshez szükséges ismeretek 

átadásához; e feladat megoldható a 
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számítástechnikai, illetve technika 

szaktanteremben is 

 

47. 3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában meghatározottak szerint) 

 

48. 4. tornaszoba   

 

49. Kislabda 5  

 

50. Labda 5  

 

51. Tornaszőnyeg 2  

 

52. Tornapad 2  

 

53. Zsámoly 2  

 

54. Bordásfal 2  

 

55. Mászókötél 2  

 

56. Gumikötél 5  

 

57. Ugrókötél 5  

 

58. Medicinlabda 5  

 

59. Stopper 1  

 

60. kiegészítő torna készlet 1  

 

61. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 
 

sajátos nevelési igényű tanulót oktató 

iskolában; pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

 

62. 5. Iskolapszichológusi szoba   

 

63. Asztal 1  
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64. Szék 4  

 

65. Zárható irattároló szekrény 1  

 

66. Számítógép perifériákkal 1  

 

67. ruhatároló (fogas) 1  

 

68. Szeméttároló 1  

 

69. Telefonkészülék 1  

 

70. Szőnyeg 1  

 

71. 
6. Tornaterem 

(mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

 

72. kosárlabda palánk 2  

 

73. Gyűrű 1  

 

74. Mászórúd 1  

 

75. Mászókötél 2  

 

76. Bordásfal 10  

 

77. 7. Sportudvar   

 

78. 
szabadtéri labdajáték 

felszerelése 
1 bármelyik játék kiválasztható 

 

79. magasugró állvány, léc 1  

 

80. távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy szivaccsal 

 

81. Futópálya 1 lehetőség szerint kialakítva 
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82. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális tornafelszerelések 

egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben 

sajátos nevelési igényű tanulót oktató 

iskolában; pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

 

83. 8. Intézményvezetői iroda   

 

84. Íróasztal 1  

 

85. Szék 1  

 

86. tárgyalóasztal, székekkel 1  

 

87. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1 felszerelés  

 

88. számítógépasztal és szék 1-1  

 

89. Iratszekrény 1  

 

90. 
digitális adathordók részére 

szekrény 
1  

 

91. Fax 1  

 

92. Telefon 1  

 

93. 9. Nevelőtestületi szoba   

 

94. fiókos asztal pedagóguslétszám szerint 1  

 

95. Szék pedagóguslétszám szerint 1  

 

96. napló és folyóirattartó 1  

 

97. Könyvszekrény 2  

 

98. Fénymásoló 1  



 

207 

 

 

99. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1  

 

100. számítógépasztal, szék 1-1  

 

101. ruhásszekrény vagy fogasok 
pedagóguslétszám 

figyelembevételével 
 

 

102. Tükör 1  

 

103. 
10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda (a 

felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 

 

104. asztal 
felnőtt létszám 

figyelembevételével 
 

 

105. Szék 
felnőtt létszám 

figyelembevételével 
 

 

106. Iratszekrény 1  

 

107. számítógépasztal és szék 1  

 

108. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
  

 

109. Telefon  közös vonallal is működtethető 

 

110. 11. Könyvtár   

 

111. tanulói asztal, szék 

egy iskolai osztály, egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben 

életkornak megfelelő méretben; 

mozgáskorlátozottak és gyengénlátók 

esetén állítható magasságú, dönthető 

lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; 

mozgáskorlátozottak székei állítható 

magasságú ülőkével, lábtartóval 

 

112. egyedi világítás olvasóhelyenként 1  
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113. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 

 

114. szekrény (tároló) 
legalább háromezer könyvtári 

dokumentum elhelyezésére 
 

 

115. tárolók, polcok, szabadpolcok 2  

 

116. létra (polcokhoz) 1  

 

117. Telefon 1 közös vonallal is működtethető 

 

118. Fénymásoló 1  

 

119. 
számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 
1-1  

 

120. Televízió 1  

 

121. CD vagy lemezjátszó 1  

 

122. Írásvetítő vagy projektor 1  

 

123. 12. Könyvtárszoba   

 

124. tanulói asztal, szék 

legalább hat tanuló egyidejű 

foglalkoztatására elegendő 

mennyiségben 

életkornak megfelelő méretben 

 

125. könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással 

 

126. könyvespolc, szekrény 
legalább ötszáz könyvtári 

dokumentum elhelyezésére 
 

 

    

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

 A B C 
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1. Taneszközök   

 

2. 

tárgyak, eszközök, 

információhordozók az iskola 

pedagógiai programjában előírt 

tananyag feldolgozásához 

évfolyamok, tantárgyak alapján 

oly módon, hogy az iskola 

munkarendje szerint minden 

osztály alkalmazhassa 

pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

 

3. 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális taneszközök 

évfolyamok, tantárgyak alapján 

oly módon, hogy az iskola 

munkarendje szerint minden 

osztály alkalmazhassa 

sajátos nevelési igényű tanulót oktató 

iskolában;  

pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

 

4. magnetofon 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1, ha legalább négy 

osztály működik, további 1, 

beszédfogyatékos tanulót nevelő 

iskolában - mikrofonnal - 

osztályonként 1 

szaktanteremnél felsorolton kívül;  

bárhol szükség szerint elhelyezhető 

 

5. CD vagy lemezjátszó 
iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol 

szükség szerint elhelyezhető 

 

6. Televízió 
iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol 

szükség szerint elhelyezhető 

IV. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK TOVÁBBI ESZKÖZEI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 

korszerű eszközzel, felszereléssel 

 A B C 

 

1. Látási fogyatékosok   

 

2. Olvasótelevízió tíz tanulónként 1 
alig- és gyengénlátó tanulót oktató 

iskolában 

 

3. Nagyítók tanulói létszám szerint 
alig- és gyengénlátó tanulót oktató 

iskolában, az érintett tanulóknak 

 

4. kézikamerás olvasókészülék tíz tanulónként 1 
alig- és gyengénlátó tanulót oktató 

iskolában 
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5. speciális könyvtartó eszköz tanulói létszám szerint 1 alig- és gyengénlátót oktató iskolában 

 

6. 
számítógép színes, nagyító 

programmal 
tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátót oktató iskolában 

 

7. 

világító színű, erősen 

kontrasztos, illetve nagyított 

méretű demonstrációs 

ábragyűjtemény 

osztályonként 1 alig- és gyengénlátót oktató iskolában 

 

8. Pontírógép tanulói létszám szerint 1 
vakot, aliglátó tanulót oktató 

iskolában 

 

9. Pontozó tanulói létszám szerint 1  

 

10. Braille-tábla tanulói létszám szerint 1  

 

11. 

számítógép beszélő 

szintetizátorral vagy Braille-

kijelzővel 

tíz tanulónként 1  

 

12. Braille-nyomtató iskolánként 1  

 

13. Optacon iskolánként 1  

 

14. Scanner iskolánként 1  

 

15. speciális rajzeszköz készlet tanulónként 1  

 

16. Abakusz tanulónként 1  

 

17. Hallási fogyatékosok   

 

18. 

vezetékes vagy vezeték nélküli 

egyéni, illetve csoportos adó-

vevő készülék 

tanulói létszám szerint 1  

 

19. 
hallásvizsgáló és hallókészülék 

tesztelő felszerelés 
iskolánként 1  
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20. 
zöld alapon sárga, széles 

vonalközű tábla 
tantermenként 1 

alig- és gyengénlátó tanulót oktató 

iskolában 

 

21. 

a különböző nyelvi 

kommunikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus információhordozó 

iskolánként 1  

 

22. 

a nyelvi kommunikáció vizuális, 

auditív megjelenítésének 

ellenőrzésére alkalmas 

elektronikus eszközök 

iskolánként 1  

 

23. 

a nyelvi fejlődésükben 

akadályozottak kommunikációját 

segítő nyelv szemléltetésére 

alkalmas audiovizuális és/vagy 

elektronikus eszköz 

iskolánként 1  

 

24. 
Testi fogyatékosok, 

mozgáskorlátozottak 
  

 

25. 
fogyatékossághoz igazodó 

egyénre szabott eszközök 

tanulói létszám szerint, 

tantárgyanként szükség szerint 

pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

 

26. állítható magasságú tábla tantermenként 1 
mozgásfogyatékos tanulót oktató 

iskolában 

V. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

Az óvodáknál ismertetettek szerint. 

Az Nkt. 20. §-ának felhatalmazásával létesíthető többcélú intézményen belül az adott intézményegységek 

kialakításakor az e fejezet szerinti intézménytípusra előírt minimumfeltételeket kell teljesíteni. 

A funkcionális egységek (mint pl.: a szaktantermek, a könyvtár, a tornaterem, a tornaszoba, a 

gyógytestnevelési/erőnléti terem, az ebédlő, a konyha, mosogató, tálaló, illemhelycsoportok, mosó, vasaló, 

szárító helyiségek, aula, többcélú helyiség − szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására −, udvar) 

közös használatra is kialakíthatóak. 
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Amennyiben az óvoda többcélú köznevelési intézményben működik, a gyermekek csoportszobai és udvari 

foglalkoztatása - a testnevelés kivételével - az e célra kialakított és kizárólag az óvoda által használt 

helyiségben, udvaron történhet. 

Ha az iskola többcélú köznevelési intézményben működik, a felnőttek részére kialakított helyiségek, a 

felnőttek munkaeszközei, továbbá a köznevelési célú helyiségek, a felszerelési eszközök, a különböző iskolák 

feladatainak az ellátásához igénybe vehetők. A nem köznevelési célú helyiségek abban az esetben vehetők 

igénybe, ha e mellékletben meghatározottaknak megfelelnek. 

Ha a kollégium többcélú köznevelési intézményben működik, a felnőttek részére kialakított helyiségek, a 

felnőttek munkaeszközei a kollégiumi feladatok ellátásához is igénybe vehetők. A tanulók által használt 

helyiségek és felszerelések a kollégium feladatainak az ellátásához igénybe vehetők, amennyiben biztosított, 

hogy a kollégiumi nevelés teljes időszakában a tanulók igénybe tudják venni. A nem köznevelési célú 

helyiségei abban az esetben vehetők igénybe, ha e mellékletben meghatározottaknak megfelelnek. 

Alapvetés, hogy a többcélú intézmény kialakításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a benne létesülő 

különböző intézményegységek valamennyi sajátos pedagógiai követelménye teljesülhessen és a közösen 

használható helyiségek kialakításával a kivitelezésével az adott intézményegység pedagógiai tevékenysége, a 

gyermekek foglalkoztatása, a tanulók tanítása, tanulása, életrendje nem akadályozható. 

A többcélú intézmény létesítését megelőzően, a tervezésnek ki kell terjednie a különböző korosztályok és 

intézményegységek sajátosságainak felmérésére, az igények rögzítésére, a nem teljesülés következményeire, 

s külön figyelemmel kell lenni a közös használatba kerülő funkcionális egységek flexibilis, sokrétű igényt 

kielégítő megvalósíthatóságára. 
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15. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, 

NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

A Pedagógiai program érvényességi ideje  

Az iskola 2022. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján. 

A Pedagógiai program érvényessége, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan 

vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei, minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

A Pedagógiai programunk módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

● az iskola igazgatója; 

● a nevelők szakmai munkaközösségei; 

● az iskola fenntartója. 

A Pedagógiai programunk nyilvánossága 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program a következő helyeken tekinthető meg: 

● az iskola fenntartójánál;  

● az iskola igazgatójánál; 

● az iskola igazgatóhelyettesénél; 

● az iskolatitkár irodájában; 

● az iskola könyvtárában. 

A Pedagógiai programunk elfogadása és jóváhagyása  

Az iskola, az egészségnevelési program elkészítéséhez beszerezte az iskola-egészségügyi szolgálat 

véleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat az egészségnevelési programot elfogadásra javasolja. 
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