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1. BEVEZETŐ 

 

1.1. Az iskola küldetésnyilatkozata 

 

Iskolai munkánk célja, hogy a ránk bízott gyermekeket megismertessük a keresztény 

életformával, s felvértezzük őket a világ kihívásaival szemben. Korszerű, értékálló tudást 

biztosítsunk számukra. Megtanítsuk őket az önálló tanulásra, melyet életük során is 

használni tudnak. Megismertessük velünk nemzeti hagyományainkat, hogy globalizálódó 

világunkban is megmaradjanak magyarnak. Olyan emberekké alakítsuk őket, hogy 

tudjanak keresztényként úgy élni, hogy hasznára váljanak hazánknak és embertársainknak. 

 

1.2. A pedagógiai program törvényi háttere 

 

Egyházi törvény 

A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása a 2002. évi IX. tv. 

2011.éviCXC.törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012.(VIII.) sz. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 
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1.3. Az iskola működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 

 

Alapító Okirat  

 

1. Intézmény neve: Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

2. Az intézmény rövid neve: Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 

3. Létesítés napja (alapító okirat kelte): 1994.március 29. 

 Működési engedély száma: 3431/1994 (Tab, 1994.április 20.) 

4. Alapító neve és címe: Kaposvári Egyházmegye Püspöksége 

    7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

 

5. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

6. Intézmény székhelye: 8660 Tab, Templom tér 2-6. 

7.OM azonosítója: 034005         

8. Telephelye: Katolikus Óvoda 8660 Tab, Kossuth L. u. 33. 

9. Tagintézménye: Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola 8743 Zalaszabar, Újtelep 

    u. 1/A 

10. Az intézmény képviseletére jogosult személy: Nagy-Kálsecz Mariann 

 

11. Fenntartója: Kaposvári Egyházmegye 

12. Fenntartó székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

13.A fenntartó képviseletére jogosult személy: Varga László megyéspüspök 

 

14. Felügyeleti szerv: 

 Kaposvári Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

 7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

    

Somogy Megyei Kormányhivatal 

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. 
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     15. Az intézmény szakmai szolgáltató szerve: Katolikus Pedagógiai Intézet 

       Budapest, Városligeti fasor 42. 

 

     16. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 

     Székhelyintézmény: 176 fő 

     Óvoda: 75 fő 

     Hatályba lép 2017. szeptember 1-jétől. 

     Tagintézmény: 120 fő 

     Hatályba lép: 2021. szeptember 1-től 

         

 17. Intézményegységei:  8 évfolyammal rendelkező általános iskola  

    8660 Tab, Templom tér 2-6. 

    Katolikus Óvoda  

    8660 Tab, Kossuth L. u. 33. 

    8 évfolyammal rendelkező általános iskola 

    8743 Zalaszabar, Újtelep u.1/A 

 

18. Működési terület: 

 Intézményünkben az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás köznevelési feladat 

vallási elkötelezettséggel a tabi és zalaszabari lakosú, valamint a székhely települést és a 

tagintézményt körülvevő falvak gyermekei, tanulói részére. Az ide beiratkozók nem esnek 

területi korlátozás alá. 

 

19. Iskolatípusonként az évfolyamok száma: 8 évfolyammal működő általános iskola 

20. Az intézmény alapfeladata: 

0911 Óvodai nevelés 

    091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

    091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai;  
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A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban. A fejlődés 

egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) 

küzdő gyermek nevelése. 

  091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Székhelyintézmény: 

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 

    091211    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

    091212    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai 

nevelése, oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe fokú 

mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), enyhe fokú beszédfogyatékos gyermek, a 

fejlődés egyéb pszichés zavarával: súlyos tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia), figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral továbbá a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, 

fejlesztése. 

    091220    Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 

    092111    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

    092112    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 
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A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai 

nevelése, oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe fokú 

mozgáskorlátozott, enyhe fokú beszédfogyatékos gyermek, a fejlődés egyéb pszichés 

zavarával: súlyos tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, fejlesztése. 

    092120    Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

 21. Kiegészítő tevékenység 

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 

    096015     Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

A gyermekétkeztetés saját főzőkonyhán történik.  

    096025     Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Tagintézmény: 

22.0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 

    091211    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

    091212    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai 

nevelése, oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: a beszédfogyatékos 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral: súlyos tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia), figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral küzd. 
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A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, fejlesztése. 

    091220    Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 

    092111    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, 

oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

    092112    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai 

nevelése, oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: a beszédfogyatékos 

egyéb pszichés fejlődési zavarral: súlyos tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia), figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. 

A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása, fejlesztése. 

    092120    Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

 23. Alapfeladatán kívül ellátja: 

    096015     Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

A gyermekétkeztetés ellátásának módja: Az intézmény tálalókonyháján vásárolt 

szolgáltatás: az önkormányzattal kötött szerződés alapján. 

    096025     Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

    082042     Iskolai könyvtári tevékenységgel 

    680002     Saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával és üzemeltetésével 
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    081044     Sport és diáksport szolgáltatással együtt járó feladatokat. 

24. Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, aki a mindenkori megyéspüspök megbízásával 

működik. 

25.Adószáma:   18761016-2-14    

26. Bankszámlaszáma: 

     10700749-70743029-51100005 

27. Az intézmény gazdálkodása: 

 Önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású köznevelési intézmény. 

 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

28. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

8660 Tab, Templom tér 2-6. 5652m
2 

területű ingatlan. Az oktatás és az irodák céljára 

használt épületek alapterülete 2560m
2
. 

Helyrajzi száma: 204, tulajdoni lap száma:43579/2000.09.25. 

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 33. 1180m
2
 területű ingatlan, 627m

2
 alapterületű épülettel. 

Helyrajzi szám: 28 

Az ingatlan vagyon tulajdonosa az Utolsó Vacsora Plébánia, melyet határozatlan időre 

átadott a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére nevelési-

oktatási célra. 

Tagintézmény: Az intézmény a zalaszabari Római Katolikus Egyházközség tulajdonát 

képező iskolaépületben és a hozzá tartozó ingatlanon működik. 

Helyrajzi száma:320/4, 453, 418 

29. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

Az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység sérelme nélkül a fenntartó 

hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani. Ingó és ingatlan 

vagyona feletti rendelkezés jogát a Kaposvári Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

gyakorolja. 

30.Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Az intézmény részben önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet vezetői 

felelősség mellett. 
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31. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az igazgatót a mindenkori megyéspüspök bízza meg az intézmény vezetésével 5 év 

határozott időre. Az igazgató felett a Kaposvári Püspök gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

32. Az intézmény képviseletére jogosult személy neve: 

Nagy-Kálsecz Mariann intézményvezető 

 

33. A fenntartói határozat száma:  

 

Alapító okirat aláírásának dátuma: ISK-65-003/2021. (2021. május 27.)  

   

 

2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

Munkánkat a Katolikus Egyház tanítása szerint végezzük, ebből kifolyólag nálunk 

természetesen érvényesül az egyenlő bánásmód, a tolerancia elve. 

„ 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.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

 keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 

 a nevelő jelleg dominál, 

 a nemzeti értékeket szolgálja, 

 az európai értékek közvetítése, identitás kialakítása az ERASMUS projekt keretében, 

és azt követően 

 fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. 

 

Munkánkban a nevelést tartjuk elsődlegesnek. 
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 A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre 

fordított energia sokszorosan megtérül. 

 Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban 

mindig indokolt legyen. 

 

Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, de számunkra ez nem a mindent ráhagyást és 

megengedést jelenti. 

 A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. 

Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „a 

katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”
1
 

 Az oktatásban törekszünk a korszerű és időtálló ismereteket megtanítani, s olyan 

tanulási módokat, melyekkel képesek lesznek tanítványaink az önálló ismeretszerzésre, 

tanulásra. 

 Nagy a 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.  

 

2.2. Az iskolában folyó nevelő munka értékei 

 

Az iskolában folyó nevelő munka értékei: 

 

 A nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése 

 Az egyetemes kultúra közvetítése 

                                                           

1
        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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 Az erkölcsi érzék és a szellem-érzelmi fogékonyság elmélyítése, felelős polgárrá 

nevelés 

 A tanulókban a hazafiság érzelemvilágának kialakítása 

 A reális önismeret és szilárd erkölcsi ítélőképesség megteremtése 

 A szűkebb és tágabb közösségekben találja meg a helyét 

 Tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására való képesség  

 Tudjon felelős döntéseket hozni 

 Legyen képes az önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselekvésre 

 Ismerje és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat 

 Tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését 

 Hitéleti és vallási ismeretek elsajátítása a helyi tantervek alapján 

 Ismerje meg és sajátítsa el az ünnepek és ünnepkörökhöz tartozó vallási szokásokat, 

értékeket 

 Alakítsa életét a római katolikus illetve saját- vallásának erkölcsi tanítása szerint. 

 Az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen. 

2.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja 

 

Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

 A diákok segítése abban a folyamatban, 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. 

 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a 

tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismeretek közvetítése, alapvető 

képességek és alapkészségek fejlesztése. 

 Megalapozott, érvényes és személyes értékrend kialakítása, illetve elősegítése. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeinek fejlesztése. 
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 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjainak és (életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeinek kimunkálása. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a 

tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének, készségének és 

kreativitásának fejlesztése. 

 Tanítványainknak a liturgiába való aktív bekapcsolódásra való ösztönözése. 

 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatásának példaként való állítása diákjaink előtt. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, 

népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 

 A családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre nevelni: - az igazság és 

igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 

szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. 

 A szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi társas és testi képességek fejlesztése a 

harmonikus személyiség kibontakoztatásához.  

 A felnövekvő nemzedék 

–a haza felelős polgárává váljék, 

–kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága, 

–reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szer, 

–megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka 

világában, 

–törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására, 

–legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően, 

–váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre, 

–ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat, 

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

 Az egyetemes magyar nemzeti hagyomány, a nemzeti öntudat fejlesztése. 

 

 



21 

 

2.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

 

A nevelés feladata a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, 

megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-

érzelmi fogékonyság elmélyítése. Feladata a tanuláshoz és a munkához szükséges 

képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos 

teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi 

összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

 

 A katolikus iskolának 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.” 
2
Ezért iskolánk feladata:  

 Az egyéni életélmények szerzésének, az egyéni képességek kibontakozásának 

elősegítése a hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) 

programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, 

tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, iskolaújság, stb. 

 A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének, a 

morális kérdések megítélésének fejlesztése osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget 

érintő intézkedések, tantárgyak elsajátítása során. 

 Az egyéni képességek kibontakozásának tehetséggondozó és felzárkóztató 

programokkal történő támogatása. 

 A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek 

teremtése.  

 Szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példák 

felmutatása. 

 A személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakításának és 

érzelmi-szellemi megerősítésének elősegítése, személyre és konkrét közösségekre 

szabott feladatok alapján. 

 

Fejlesztési területek  

                                                           

2
 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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Nevelő-oktató munkánk feladatai az alábbi területekre terjednek ki: 

 

 A személyiség fejlesztése 

 A személyiség fejlesztése 

 A beilleszkedési, magatartási problémák megoldása 

 A közösség építése, fejlesztése 

 Iskolai közösségek, hagyományok 

 Gyermek és ifjúságvédelem 

 Szociális hátrányok leküzdése 

 

 Képesség kibontakoztatását célzó feladatok 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás 

 

 Egészségnevelés 

 Környezeti nevelés 

 Testi nevelés 

 Esztétikai nevelés 

 Tantárgyi programok kidolgozása 

 Hitéleti nevelés 

 

Alkalmai: 

Hétköznapi közös szentmisék, hittan órák, lelki napok, Szent Gellért nap, vasárnapi 

szentmisék, lelki áhítat, közös imádkozás tanítás előtt és után, imádkozás ebéd előtt és 

után, az egyházi ünnepek megünneplése. 
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2.5. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

 Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez. 

 

 Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások 

kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, 

jutalmazást, stb. 

 

 Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a 

nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában 

betöltött szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető 

el: 

 

 A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás, stb.). 

 A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés,megbízás, ellenőrzés, 

értékelés, játékos módszerek, gyakorlás,  

 A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.). 

 A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom stb.). 

 A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás); szóbeli és osztályfőnöki, szaktanári, napközis nevelői,írásbeli 

osztályfőnöki, szaktanári,napközis nevelői, írásbeli igazgatói figyelmeztetés, fegyelmi 

büntetés (fegyelmi eljárást követően). 

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 
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2.6. 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 szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük 

részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való 

viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti 

kapcsolatig. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:  

 

A tanulók értelmi nevelése 

Az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése. A világ megismerésére, az egész életen keresztül való tanulásra való törekvés 

igényének kialakítása. 

 

 A tanulók erkölcsi nevelése 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az alapvető erkölcsi 

értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása, a keresztény erkölcs 

tanítása szerint. 
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A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük 

elősegítése. 

Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló felelős életvitelre történő felkészülésük 

segítése. 

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, 

segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés 

lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek 

különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai 

közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség, a tisztelet és tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás készségeinek megalapozása, 

fejlesztése. 

A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át 

intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti 

helytállásukat a munka világában 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 szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának 

és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. 

Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások 

helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a 

kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, 

az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-

tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni 

fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret 

hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának 

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása.  
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A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. A kitartás, a szorgalom, a 

céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.  

 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, 

írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a 

közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén 

Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb 

hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről 

és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az 

állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az 

egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, 

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

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy 

a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek 

keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a 

kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A 

felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását 

hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások. 

A közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételi igény 

kialakítása. 

 

A testi és lelki egészségre nevelése 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek 
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képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 

kezelésére. Az iskola feladata, 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 családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. 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 köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett 

feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A 

felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő 

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

A harmonikus családi minták közvetítése. A családi közösségek megbecsülése.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az iskola ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul 

tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, 

segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül 

ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás 

számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

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. 

Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 
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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 

megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet 

kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért 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 ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és 

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

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek 

érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire 

vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és 

a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: 

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

demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes 

és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. 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; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek. 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 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amelyek ösztönzik 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, a keresztényi gondolkodás képességét, 

együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

 Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 
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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  

 Az 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 a következők: 

 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. 

 

2.7. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Célja: 

 

Minden gyermek részesüljön az intézményben eltöltött időben a teljes testi-lelki jólétét, 

egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztési tevékenységben. 
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Feladatok: 

 

 A tanulók testi, lelki és szellemi egészségének megalapozása, harmóniájának 

megteremtése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása. 

 

 Az életvezetési képességek fejlesztése (konfliktuskezelés, családi életszerepek 

tisztázása, érzelmi intelligencia fokozása). 

 

 A tanulók felelősségérzetének fejlesztése az egészségük megőrzésében (egészséges 

állapot örömteli megélése, egészséges táplálkozás, mozgás gazdag életmód, személyi 

higiéné, járványügyi és élelmiszerügyi biztonság, a környezet (háztartás, iskola, 

közlekedés) veszélyes anyagainak kezelése, felismerése, tárolása). 

 

 A tanulók felkészítése a stressz hatások feldolgozására (konfliktuskezelés, 

stratégiák, a szabadidő hasznos, aktív eltöltésének módjai, ezek megszervezése; felkészítés 

a gyalogos és tömegközlekedésre, utas baleset megelőzés). 

 

 A környezeti és egészségtudatosságuk erősítése. (A nemzeti parkok és 

tevékenységük megismerése, a település környezeti problémáinak feltérképezése, a 

gyermekkori betegségek felismerése, megelőzése, egészséges ételek készítése). 

 

 A mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára (életmódsport, 

életminőség sport megismertetése, légzésgyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok). 

 

 Viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése. 

 

 A bántalmazás és iskolaerőszak megelőzése.  

 

 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás. 

 

 A személyi higiénia alapvető követelményeinek elsajátítása. 
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2.8.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

2.8.1. Elvek  

 

Iskolánk tanárai, dolgozói és tanulói alkotják az iskola közösségét. Ennek a közösségnek 

mindenki, életkorának és státuszának megfelelően, felelős tagja. Mindnyájan azért kell, 

hogy dolgozzunk, hogy közösségünk minél jobban megvalósíthassa a krisztusi 

eszményeket. Az iskolai közösség tagjai tevékenységük nagy részét kisebb közösségeken 

belül végzik. Ezek közül a tantestület és az osztályközösség kiemelkedő jelentőségű.  

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 

 Diák önkormányzati munka 

 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

 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. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

 

A 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. 
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 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 fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, 

stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet 

iránti felelősséget. 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 

Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel 

nem sérti az egyéni érdekeket. 

A régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése. 

Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 

Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire. 

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

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. 

Teremtse meg az általa irányított nevelési, oktatási folyamat során az együttműködési 

képességekhez szükséges feltételeket. 

Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és kezelésének 

módszereit. 

A tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, előítélet mentességre neveljen. 
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2.8.2. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. 

 

Kapcsolatok: 

Püspökkari Konferencia, Püspökkari Titkárság 

Kaposvári Egyházmegye, mint fenntartó 

A városi és vidéki önkormányzatok 

Tab Város Jegyzője 

Katolikus Óvoda 

Művelődési Központ 

Gyermekjóléti Szolgálat (Tab, Petőfi S. u. 4.) 

Katolikus Pedagógiai Intézet (Budapest, Városligeti fasor 42.) 

Helyi oktatási intézmények 

Egészségfejlesztő Központ- Koppány-Völgye Kistérség 

KSZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Tab, Virág u. 12-14.) 

Takáts Gyula Többcélú Intézmény 

Városi Könyvtár 

Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 

 

A fenntartó:  

- Jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Pedagógiai Programot, a 

Házirendet, az Esélyegyenlőségi Tervet és az intézményi szabályzatokat.  

- Működteti az iskolát. 

- Jóváhagyja és ellenőrzi az intézmény költségvetését. 

- Megbízza az igazgatót. 

- Felügyeleti jogokkal rendelkezik, fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület 

döntései felett. 

-  Az éves munkatervet, tantárgyfelosztást és az éves beszámolókat jóváhagyja. 

 

Az intézmény vezetője megküldi a fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, és 

minden rendkívüli eseményről köteles értesíteni. 
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Iskolánkban a gyermekvédelem körében felmerülő problémák jelzése minden pedagógus 

feladata. Az osztályfőnökök jelzik a problémát az igazgató felé, aki kapcsolatot tart a 

Gyermekjóléti Szolgálattal. Az osztályfőnökök rendszeresen beszámolnak 

formanyomtatványon a Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartott tanulók tanulmányi 

előrehaladásáról, folyamatos és akkut problémáiról. Tájékoztatják az új segítségre 

szorulókat. A Gyermekjóléti Szolgálat meghívja értekezleteire, esetmegbeszélésekre az 

igazgatót. 

 Az iskolai szociális segítő munkatárs heti szinten látogatja az intézményt. Iskolához 

köthető problémák, gyermeknevelési kérdések, családon belüli problémák megoldásában 

segíti a nevelőtestület munkáját. 

 

Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik, egy alsó tagozatos, és egy 

osztályfőnöki munkaközösség. Mivel minden évfolyamban egy osztály működik, a 

Pedagógiai Programban a további évekre is csak ennyit tartunk szükségesnek. 

A szakmai munkaközösségek feladatait a köznevelési intézmény Pedagógiai Programja és 

Éves Munkaterve irányozza elő. 

 

A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: 

- Javítják az intézményben folyó oktató-nevelő munka szakmai színvonalát, minőségét. 

Fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

Kialakítják a közel egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszintjét. 

- Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására.  

- Figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

- A pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvételt megszervezik. 

- A javító, illetve osztályozó vizsgák kérdéseit összeállítják, értékelik. 

 

 

Együttműködésük, kapcsolattartásuk rendje: 

 

A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. Munkájukat a 

munkaköri leírás alapján végzik. A munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg a 
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munkaközösség véleménye alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A 

munkaközösségek az iskolai munkaterv és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján 

összeállított éves munkatervek szerint tevékenykednek.  

A szakmai munkaközösség dönt szakterületén: 

- a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

- a továbbképzési programokról, 

- az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

A szakmai munkaközösség szakterületét érintően véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésére.  

A szakmai munkaközösség véleményét szakterületét érintően be kell szerezni  

- a pedagógiai program elfogadásához, 

- a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához. 

 

Az iskolai munkaközösségek kapcsolattartási rendje: 

 

 Az iskolavezetés 

Az igazgatóhelyettes az alsós és a felsős munkaközösségek kapcsolattartásáért felel. Az 

igazgatóhelyettes a munkavégzéshez szükséges információkat átadja a munkaközösség- 

vezetőknek, melyet továbbítanak a munkaközösség tagjainak 

 

A munkaközösség-vezetők kapcsolattartási rendje 

A munkaközösség-vezetők elkészítik az éves munkaterveket az iskolai éves munkaterv 

alapján, és leadják az igazgatóhelyettesnek.  

A szakmai és pedagógiai feladatok elvégzésében a munkaközösségek közötti 

kapcsolattartásért a munkaközösség-vezetők felelnek. 

A tanév végén írásban beszámolnak a munkaközösség elért eredményeiről, elvégzett 

munkájáról és a feladatok teljesítéséről.  
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Kapcsolattartásért 

felelősek 

Kapcsolattartás 

módja 

Kapcsolattartás 

gyakorisága 
Értékelés 

Dokumentálás 

módja 

Munkaközösség 

vezetők 

Szervezett 

megbeszéléseken 

és napi 

munkakapcsolat-

ban 

Munkaközösség

- vezetők 

megbeszélése; 

napi 

gyakorlatban 

folyamatosan 

Írásban az 

éves 

pedagógiai 

értékelésnél 

Feljegyzés, 

jelenléti ív 

 

A munkaközösségek és az iskolavezetőség közötti kapcsolattartás rendje: 

 

A munkaközösség-vezetők, az igazgató, a helyettesek, esetenként a gazdasági vezető 

minden hónap első hétfőjén vezetőségi értekezletet tartanak az aktuális feladatokról. 

Értékelik az előző hónap eseményeit, megbeszélik a következő havi programokat és 

feladatokat. A havi program minden irodában kifüggesztésre kerül a hónap elején. A 

munkaközösség-vezetők továbbítják az információkat a nevelőtestület tagjai részére. A 

munkaközösség-vezetők ellenőrzik és aláírják a tanmeneteket. A szorgalmi időszakban 

hónap végén ellenőrzik a Haladási és Értékelési Naplót. 

2.8.3.  Az iskola vallási élete, ünnepei, hagyományai 

 

A katolikus iskolában kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit 

ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak 

megalapozott Istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatás „alapvetően 

különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet 

elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye.’’ ( 

Kat. Isk. 50.) Ezt csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig 

tekintettel kell lenni a gyerekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent 

megtettünk, akkor Isten kegyelme ad minden fejlődést a diákok lelkében. 

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi 

életbe beépülő lehetőségek: 
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 A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te 

Deum). 

 Napi ima: reggel a tanítás kezdete előtt az iskola összes tanulója közös reggeli imával 

kezdi a napot, melyet az órát tartó tanárral együtt mondanak el. 

 Az utolsó óra után, osztálykeretben közös imát mondunk. 

 Az étkezések előtt és után közös imát mondunk. 

 Minden második héten közös reggeli diákmisén vesznek részt a tanulók tanáraikkal 

együtt tagozatonként. 

 A kiemelt egyházi ünnepeken - akkor is, ha hétköznapra esnek - szentmisén vesznek 

részt az iskola tanulói, tanárai, dolgozói. 

 A vasárnapi szentmiséken minden gyermek és nevelő a saját plébániáján vesz részt. 

 A misén résztvevő gyermekek olvassák fel az olvasmányt, könyörgést. 

 Alkalmanként a szülői értekezleteken az osztály hitoktatója szól a szülőkhöz a vallásos 

neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről. 

 Az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni. 

 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak. Megtanítanak az ünnep 

szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és 

stabilitást adnak. 

2.8.4. Ünnepeink 

A tanév jeles napjai 

- Veni Sancte és tanévnyitó 

- Te Deum, tanévzáró és ballagás 

- lelki napok, lelki gyakorlatok, gyónási alkalmak 

- farsang 

- anyák napja 
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Egyházi ünnepek 

-jan. 18. Árpád-házi Szent Margit,   

-febr.- márc. NAGYBÖJT, HÚSVÉT  

-febr. 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

-márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony, 

-máj.-jún. Pünkösd,   

-szept. 12. Mária nevenapja,   

-szept. 24. Szt. Gellért a katolikus iskolák 

napja,iskolánk védőszentjének napja 

-okt. 08. Magyarok Nagyasszonya,   

-nov. 01. Mindenszentek,   

-nov. 02. Halottak napja   

-nov. 19. Árpád-házi Szent Erzsébet,   

-dec. 06. Szt. Miklós 

-dec. 08. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, 

-dec. Adventi gyertyagyújtások, 

KARÁCSONY 

 

 

Állami ünnepek és emléknapok 

jan. 22. A magyar kultúra napja 

febr.25. Kommunista és egyéb diktatúráinak 

áldozataira emlékezés 

márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe 

ápr.16. A holokauszt áldozataira emlékezés 

jún.04. Nemzeti összetartozás 



40 

 

okt. 06. Aradi vértanúk emléknapja 

okt. 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 

 

2.8.5. Az ünneplés módjai 

 

Az ünnepek, jeles napok évenkénti pontos megünneplését a mindenkori éves munkaterv 

tartalmazza, amely a törvényi előírásokat és az iskolai hagyományokat figyelembe veszi. 

 

2. 9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

Minden pedagógus tudatában legyen annak, hogy élete példájával nevel. Ez igaz az iskola 

és az iskolán kívüli magatartására is. Az iskola tanulóitól illetve azok szüleitől jogtalan 

előnyt nem fogadhat el. A hivatali titok megőrzésére az iskola minden dolgozója köteles. 

Az iskola egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és keresztény 

kibontakozását.  

 

Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról nem szabad megfeledkeznie. 

Feladatainak ellátásában esetleges akadályoztatását időben jelezze! Óra elhagyását csak 

komoly indok alapján, az igazgató beleegyezésével tegye. 

 

Munkaköri kötelességei: 

- kötelező óraszámban képességeiknek megfelelő oktatás 

- a tanítási órákra való felkészülés 

- hatékony nevelési és oktatási módszerek alkalmazása a sikeres munka érdekében 

- a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák 

adminisztrálása 

- a PP-ban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatainak teljesítése 

- a hivatali titok megőrzése 
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- a hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása 

- az osztályozó, az osztály- és a javítóvizsgák lebonyolítása 

- a kísérletek, a dolgozatok és a tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása 

- a tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 

- a vizsgák, a tanulmányi versenyek és az iskolai mérések felügyelete 

- az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a diákönkormányzat-segítői feladatok 

ellátása 

- a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

- a szülői értekezletek és a fogadóórák megtartása 

- pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves 

munkatervben meghatározott rendezvényeken 

- részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint 

folyamatos önképzés 

- a tanulók felügyelete az óraközi szünetekben 

- az ebédlői ügyelet ellátása 

- a tanulmányi kirándulások, az iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és 

lebonyolítása, részvétel a munkaközösségi értekezleteken 

- a tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka 

elvégzése 

- az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való 

aktív közreműködés 

- az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás, leltár készítése 

- a szakleltárak és a szaktantermek rendben tartása, szertárrendezés 

- együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel, 

szakemberekkel 

- a gyenge tanulók korrepetálása, a tehetségek gondozása 

- rendszeres önképzés és továbbképzés a jobb munka érdekében 

- rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel és az osztályában tanító nevelőkkel 

- tanévi munkájukhoz vagy központilag kiadott és a saját osztályára átformált 

tanmeneteket, vagy a terv anyagát egyénileg elkészített tanmenetben feldolgozva 

használnak 
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- a tanulók dolgozatait, feleleteit, írásbeli munkáit kijavítják, értékelik a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak szerint, az érdemjegyet közlik a tanulóval 

- az iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése 

- az iskolán kívüli programok, osztálykirándulások, nyári táborok, erdei iskolák 

megszervezése. 

 

A munkaidő heti 40 óra. Év végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg 

szabadságukat, ha munkájukat befejezve az iratokat az igazgatónak hiánytalanul leadták. 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai: 

 

Az osztályfőnököt a felmenő rendszer elvét figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az 

osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

Feladatai a következők lehetnek: 

 

- Az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint neveli osztályának 

tanulóit, figyelembe véve a személyiségfejlődés jegyeit és a közösségfejlesztés elveit, 

- segíti a tanulóközösség kialakulását, együttműködik az osztály diákbizottságával, 

- segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

- kapcsolatot tart az osztály szülői közösségével, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

fegyelmi helyzetét, neveltségi szintjét, 

- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, szaktárgyi tudását és ezeket a 

nevelőtestület elé terjeszti, 

- szülői értekezletet és fogadóórát tart, 

- ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket:  

-  félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, 

-  bizonyítványok, törzslapok megírása, 

-  továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 

-  hiányzások igazolása, adminisztrálása, 

- nyomon követi, segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, 
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- ellátja osztályában a gyermekvédelmi feladatokat, jelzi a problémát az igazgatónak, és 

esetlegesen részt vesz esetmegbeszélő konferencián, együttműködik a Gyermekvédelmi 

Szolgálat munkatársával, és a segítő szakemberekkel, 

- rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról, közreműködik a tanórán 

kívüli tevékenységek szervezésében, 

- élményszerű szabadidős programokat szervez, 

- javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, büntetésére, 

- részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását, 

- órát látogat az osztályában. 

 

Tervezés: 

 

- Az iskolai munkaterv és osztályfőnöki munkaterv alapján elkészíti az éves 

osztályfőnöki tanmenetet, 

- csoportelemzést végez a saját osztályában, mely alapján célokat, feladatokat határoz 

meg, 

- a reá bízott osztály éves feladatainak, programjainak megtervezése, 

- a közösségformálás feladatainak megtervezése, 

- a munkaterv figyelembe vételével az osztály és a szülők közös alkalmainak 

megtervezése, 

- szülői értekezletek tervezése, előkészítése. 

 

Szervezés: 

 

- Megszervezi az osztályközösség éves programjait és az iskolai programok 

szervezésében is részt vesz (kirándulás, anyák napja, karácsony, lelki napok, sportnap, 

Szent Gellért nap, színházlátogatások), 

- szorgalmazza, példát mutat a katolikus valláshoz kapcsolódó alkalmakon való aktív 

részvételt, 

- a jó közösségi szellem kialakítása → közösségfejlesztés, 

- szülői értekezletek megszervezése, 
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- a munkatervben rábízott ünnepély lebonyolításának megszervezése. 

 

Irányítás: 

 

Tervszerűen irányítja a családdal együttesen az alábbi területeken reá bízott osztály 

tanulóit: 

- A szabadidő helyes eltöltése, 

- a viselkedés helyes szabályainak kialakítása, 

- a tanulók személyiségének fejlesztése, 

- a tanulóközösség fejlesztése a tanulók életkori fejlettségének figyelembevételével, 

- az igazi értékekre irányítja a tanulók figyelmét, 

- az egészséges életmódra nevelés, 

- ráirányítja a tanulókat az öntevékeny munka érzésére (szakkör, udvar rendbe tétele a 

Föld napján, tisztasági verseny stb.). 

 

Segítő, patronáló: 

- Segíti a HH-s és a HHH-s tanulók beilleszkedését az osztályközösségbe, 

- segíti a szociális hátrányok leküzdését (felismerés, jelzés, leküzdés), 

- szükség esetén családlátogatás, 

- segíti a különleges figyelmet igénylő tanulók fejlesztését, tanulási esélyeinek 

növelését, 

- patronálja a tehetségeket, 

- rendszeres kapcsolatot tart a szaktanárokkal, szülőkkel a problémák megelőzése, 

megszüntetése érdekében. 

 

Ellenőrzés, értékelés: 

- Folyamatosan ellenőrzi az osztály tanulmányi munkáját, 

- havonta értékeli a tanulók magatartás és szorgalom jegyeit, 

- folyamatosan ellenőrzi és jelenti az igazgatónak a tanulói igazolatlan hiányzásokat, 

- osztályfőnöki dicséretet és büntetést adhat, 
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- javasolhat igazgatói dicséretre, jutalomkönyvre, oklevélre, nevelőtestületi dicséretre, 

Tab Város által alapított Jó tanuló kitüntetésre, a Katolikus Karitász Tabi Csoportja Szolgáló 

Szeretet Ifjú Reménysége-díjra. 

 

Dokumentáló feladatai: 

- Az osztálynaplót pontosan vezeti, 

- bizonyítványok, törzslapok kitöltése, 

- adatok szolgáltatása a statisztikához, 

- jelenléti ívek vezetése, 

- beszámolók készítése, 

- tanulói jellemzések készítése, 

- a 8-os osztályfőnök a felvételi eljárást lebonyolítja. 

 

A pedagógus jogai, kötelességei   

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. A 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 

igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

 

a) A 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,  

b) a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózásának elősegítése, szükség szerint 

együttműködve gyógypedagógussal, 

c) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartására, 

d) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésére, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

e) a munka és balesetvédelmi előírások ismertetése, betartása, betartatása,  
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f) a tanulók és a szülők, a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tartsa 

tiszteletben, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, 

g) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

h) vegyen részt a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze 

magát, 

i) a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen a 

követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

j) munkáját szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

k) a szülőket rendszeresen tájékoztassa a tanulók teljesítményéről, magatartásáról, 

l) a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

m) pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

n) megőrizze a hivatali titkot, 

o) hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

p) a tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel,  

q) köteles részt venni az évi rendszeres leltározásban,  

r) ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket az igazgató rábíz.  

 

2.10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális 

igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni: 

–A feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van, 

–igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni, 

–szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek és 

eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába, 
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–az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. 

 

2.10.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

 

Intézményünk integrált nevelést-oktatást valósít meg az Alapító Okirat alapján: 

 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai 

nevelése, oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe mozgásszervi, 

beszédfogyatékos gyermek, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek. 

 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai 

nevelése, oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos 

gyermek, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek. 

 

Iskolánk felkészült arra, hogy a sajátos nevelési igénylő tanulók nevelését-oktatását is 

felvállalja, hogy e tanulók számára a köznevelési törvényben megfogalmazott módon 

többlettámogatást nyújtson, kedvezményeket biztosítson. 

Iskolánk a teljes körű befogadásra, integrációra törekszik, ezért a tanulókat nem 

elkülönített osztályokban / csoportban, hanem a többi tanulóval együtt neveli-oktatja. 

Külön foglalkozást – egyéni vagy csoportos foglalkozást, rehabilitációs, vagy fejlesztő 

foglalkozást szervezünk a számukra. 

Az együttneveléssel intézményünk többet vállal, hiszen tanítványaink nyitottabbá, 

toleránsabbá válnak, és megtanulják az igazi felelősségvállalást egymás iránt. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása, különleges gondozása 

érdekében iskolánk az alábbi pedagógiai rendszert építette ki, illetve az alábbi pedagógiai 

gyakorlatot folytatja. 
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2.10.2.  Tanórán belül a tanítók által végzett feladatok: 

 

 Gyakori ismétlések beiktatásával segítik a felzárkózást és a tananyag alaposabb 

elsajátítását, 

 differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítanak a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára, 

 a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat segítik a tanulási készségek s az önálló tanulás 

szokásainak kialakításában, a tanulási technikák (szövegértés, olvasástechnika) 

megismerésében, alkalmazásában, 

 felzárkóztató foglalkozások biztosítása. 

 

 

A pedagógus: 

 

 Figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait, 

 egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, 

 a differenciált nevelés-oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz, 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a Szakértői véleményben szereplő 

javaslatokat, fejlesztési tanácsokat beépíti, 

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

 

Tanórán kívül a gyógypedagógus által végzett feladatok: 

 

 Szoros figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését az iskolába kerüléstől fogva a 

nehézség fennállásáig, 

 a gyermekeket egyéni fejlesztési terv szerint részesíti terápiában, melyet a szakértői 

vélemény alapján készít el és korrigál, ha szükséges, 
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 kapcsolatot tart a gyermekkel foglalkozó tanítókkal, szaktanárokkal, és az iskolánkívül 

dolgozó segítő szakemberekkel, pl.: szakorvos, pszichológus, valamint a gyermeket 

vizsgáló szakértői bizottsággal, 

 részképesség-zavar, diszlexia, diszgráfia esetén a gyermekek számára 

szükségleteikhez igazodó kiscsoportos, vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokat végez heti 

rendszerességgel, ahol a diagnózisnak megfelelő differenciált feladatokkal, egyéni haladási 

tempóval, egyéni motiválással segíti továbbhaladásukat. 

 

 

Egyéb felzárkózást segítő feladataink: 

 

 Egyéni haladási tempó biztosítása. 

 Kevesebb és differenciált feladat adása. 

 Hosszabb felkészülési idő biztosítása. 

 A tanuló képességéhez és tudásszintjéhez alkalmazkodó ismétlő-rendszerező 

foglalkozások tartása. 

 Társas kapcsolatok kialakításának bátorítása. Az osztályközösségen belüli helyzetük, 

beilleszkedésük figyelemmel kísérése a peremhelyzet elkerülése érdekében. 

 Az önállóság erősítése, az önálló tanulási módszerek megtanítása, szorgalmazása. 

 Énképük, önképük pozitív oldalainak az erősítése. 

 Szükség esetén további vizsgálatok biztosítása. 

 Szakértői vélemény alapján felmentés adása, vagy az értékelés egyéni módjainak 

lehetővé tétele (pl. értékelés csak szóbeli felelet alapján). 

 A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos és elengedhetetlen annak érdekében, 

hogy a szülők megértsék a rendszeres otthoni gyakorlás fontosságát és a felülvizsgálat 

szükségességét. 
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2.10.3 A mozgásszervi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

 

 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. 

A mozgáskorlátozott tanuló sajátos nevelési igényét a károsodás keletkezésének ideje, 

annak formája és elhelyezkedése, akadályozottságának mértéke egyedileg határozzák meg. 

Az ennek megfelelő különleges bánásmódot, a fejlesztés szakszerű feltételeit, formáját 

biztosítjuk. 

 Kiemelt feladatok 

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe vesszük, hogy a mozgáskorlátozott 

tanulók többsége meg tud felelni a NAT-ban, illetve a kerettantervben megfogalmazott 

elvárásoknak. A szakértői vélemény alapján integráltan oktathatók. Az integráció 

eredményességéhez szükséges, hogy a mozgáskorlátozott tanuló fogadása az integráló 

iskola vezetésének és nevelőtestületének szándékával, döntésével összhangban történjen. 

Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása (tartalom módosítása, csökkentése az 

ismeretelsajátítás során, értékelés alóli mentesítés stb.) a szakértői véleményben ajánlott 

fejlesztések alapján történik. A mozgásfejlesztést a szakértői vélemény alapján jogosult 

gyógypedagógus végzi az előírt habilitációs, rehabilitációs óraszámban. A módszertani, 

technikai támogatás tervezéséhez, kivitelezéséhez a pedagógus segítséget kérhet a 

gyógypedagógustól, konduktív nevelés esetén a konduktortól, a pedagógiai szak- és 

szakmai szolgáltatók szakembereitől. 

 

 

2.10.4. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 A beszédfogyatékos tanuló 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer 

szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai 
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képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok 

atipikus fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény 

megállapítása céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján 

annak minősít. 

A szakértői vélemény alapján integráltan oktathatók. 

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy 

(ak), tantárgyrész (ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de 

azok fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztése, speciális nevelési igényeinek kielégítése a 

szakértői véleményben ajánlott fejlesztések alapján történik. A beszédfejlesztést a szakértői 

vélemény alapján jogosult gyógypedagógus végzi az előírt habilitációs, rehabilitációs 

óraszámban. 

A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján 

komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében történik.  

Az integráció eredményességéhez szükséges, hogy a beszédfogyatékos tanuló fogadása az 

integráló iskola vezetésének és nevelőtestületének szándékával, döntésével összhangban 

történjen. 

 A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a minél gyorsabban 

automatizált jó beszédszint elérése érdekében - a tanulóval kommunikáló valamennyi 

felnőtt partner. 

 

 

2.10.5. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tanulási, 

figyelem vagy magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai fejlesztése 

 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézség hátterében részképesség zavarok, 

kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai 
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teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége 

vagy halmozott előfordulása áll fenn. 

 

a) A részképesség zavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető 

eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, 

valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok 

komplex tünetegyüttese tartozik. 

 

A fejlesztésük 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 fejlesztés kiemelt céljai, feladatai: 

 

Diszlexia, diszgráfia: 

 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független 

olvasási és helyesírási gyengeség. Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és 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. 

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az 

íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete 

töredezett lesz. 
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A fejlesztés célja: 

 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a 

tanulóban az osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező 

készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

a) a testséma biztonságának kialakítása, 

b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

e) 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, 

f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

 

Diszkalkulia: 

 

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. A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai 

érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. 

Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk 

verbális kifejezésében. 
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A fejlesztés feladatai: 

 

a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése, 

b) a testséma kialakítása, 

c) a téri relációk biztonsága, 

d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

e) a szerialitás erősítése, 

f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

g) 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, 

h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

 

2.10.6. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység  

 Egyéni bánásmód. 

 Kapcsolatfelvétel a családokkal, a lehetséges okok felderítése miatt; a továbbiakban 

pedig a tanácsadás miatt 

 Tanórákon és a szabadidőben fokozott figyelem a problémás gyerekekre 

 Szükség esetén szakember bevonása (pszichológus, nevelési tanácsadó), súlyos 

esetben speciális intézménybe utalás elérése 

 Felzárkóztató foglalkozások biztosítása 

 A differenciált nevelés-oktatás céljából individuális módszerek, technikák 

alkalmazása, 

 A tanulási folyamatban a legkisebb lépésekben való haladás elve. 

 Hosszabb gyakorlási, bevésési idő biztosítása. 

 Állandó, visszatérő, változatos jellegű gyakoroltatás. 
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 Az állandó motiváció elve: a konkrétumokhoz kötődő, manipuláltató, sokat szemléltető, 

lassan elvonatkoztató metódus. 

 Mozgásos manipuláltatás, nagy- és finommotorikára egyaránt kiterjesztve. 

 Játékosság: a gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan a játékos tevékenységbe 

ágyazott ismeretszerzés. A csoportos játékhelyzetek pedig kitűnő alkalmat biztosítanak a 

szociális, társas viselkedés pozitív alakulására is. 

 Tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk. 

 Szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat. 

 A kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is lehetőséget 

biztosítunk a tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, 

kézműves, sport szakkörök). 

 

 

2.10.7. A kiemelten tehetséges tanulók tehetséggondozása  

2.10.7.1. Tehetséggondozás 

 

A tehetség a legnagyobb emberi érték, melyet óvnunk és gyarapítanunk kell. Az 

adottságok felismerése, a képesség kibontakoztatása, a mindennapok tanóráinak része.  

A katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől 

kapott adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott 

feladat. 

 

Minden gyereknek meg kell kapnia a lehetőséget és segítséget, hogy képességeinek 

megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumokért, de nem is 

képessége felett, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, 

tapintatán múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is 

meghallgassa, segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és 

szeretik.  

Vagyis minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és 

nekünk, hanem saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges 

velejárója az életnek, s a helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos.  
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A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő terhelést 

kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, területi és 

országos versenyekre való felkészülés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz 

feladatok kiadása szolgálja.  

 

Cél: 

A tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása. 

 

Feladat: 

A tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőkészségének, 

problémamegoldó módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása, 

kreativitásának fejlesztése, a kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása 

és az egyénhez igazodó fejlesztés. 

 

A fejlesztés lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló formában: 

 Kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

 Differenciálás, csoportbontás 

 Iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló/csoportos 

használata 

 Kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, önálló ismeretszerzés segítése 

 Motiválás: személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak 

alkalmazása 

 Versenyek 

 

A tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. Segít 

abban, hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék. A tehetség 

felismerése elsődleges pedagógiai feladat. A tanuló akkor mondható tehetségesnek, ha 

átlagon felüli szellemi képessége, invenciója átlagon felüli szorgalommal párosul. Egyik a 

másik nélkül nem vezet eredményre. 

Jól gondoljuk meg, hogy a tehetséges tanuló nem lehet a tanár személyes ambíciójának, 

előbbre jutásának eszköze.  

Ügyelni kell arra, hogy a versenyre készítés, készülés ne menjen az iskolai tananyag 

elvégzésének rovására. 
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 A versenyek rendszere: 

 Iskolai házi versenyek és pályázatok 

 Katolikus iskolák közötti, az MKPK Iskolabizottsága, KAPI által kiírt versenyek 

 A Minisztérium, vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett helyi, körzeti, 

országos versenyek  

A versenyeken való részvételt az éves munkatervben kell meghatározni. 

2.10.7.2.  Továbbtanulás 

 

Iskolánkban a továbbtanulással kapcsolatos feladatok pontos koordinálása mindig a 8. 

osztály osztályfőnökének feladata. Ő az iskolaigazgatóval együtt figyelemmel kíséri a 

környező szakgimnáziumok, szakközépiskolák és gimnáziumok felvételi felhívásait, 

azokról értesíti a 6. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket. A tanulók részére középiskolai 

előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar nyelv és irodalom, matematika, valamint 

igény szerint angol nyelv tantárgyakból. 

 A nyolcadik évfolyamosok részére az állami iskolák jelentkezési határideje előtt kellő 

időben pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a katolikus 

középiskolák felvételi határideire. 

 

 

2. 11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai, gyakorlási rendje 

 

 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 

formái 

 

2.11.1. Kötelezően és/vagy szabadon választható tantárgy felvétele 

 

1. Az iskola igazgatója minden év május 15-ig elkészíti és közzé teszi a tantárgyakhoz 

kapcsolódó, azok ismereteit gazdagító tanórán kívüli foglalkozások listáját. 
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2.A tanulónak joga, hogy a nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezzen és 

járjon. 

3. Iskolánk az érdeklődésnek megfelelően biztosít kiegészítő, tanórán kívüli 

foglalkozásokat. 

4. A foglalkozás választása egy tanítási évre szól. A választott foglalkozást abbahagyni 

csak rendkívüli, kivételes esetben lehet igazgatói engedéllyel. 

 

2.11.2.Az iskolai diákönkormányzat 

 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttek 

irányítják, élükön a közülük kiválasztott diákönkormányzat elnökével. 

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.  

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő 

nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az 

iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

 

2.11.3.Véleménynyilvánítás 

 

1. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni, kérdéseit feltenni, 

véleményt nyilvánítani.  

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a 

felelős. 

3. A diákközgyűléseken minden tanulónak joga van részt venni. 

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint 

az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a 
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tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 

5. A tanulónak joga az iskolát és tanulóközösséget érintő ügyekben, megfelelő 

hangnemben véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a diákönkormányzat 

keretein belül. 

6. Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartja a kapcsolatot az iskola 

vezetésével és a diákönkormányzatot koordináló tanárral. 

7. A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlásának területeit. 

8. A tanulók egyéni problémáikkal bármikor osztályfőnökükhöz, szaktanáraikhoz, 

indokolt esetben az iskola vezetéséhez fordulhatnak segítségért. 

9. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a 

szülők közösségével. 

 

A diákönkormányzatnak véleményezési joga van az alapdokumentumok elfogadása előtt: 

 Házirend, 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, 

 Pedagógiai Program. 

A tanulók a Diákönkormányzaton keresztül kaphatnak tájékoztatást a Pedagógiai 

Programról, a Szervezeti és Működés Szabályzatról.  

Amennyiben kérdés merül fel, az igazgató fogadó óráján is tájékoztatást kaphatnak a 

tanulók. 

 

A Diákönkormányzat ülésein az osztály képviselők személyén keresztül javaslatot tehetnek 

az iskolai élet bármely területével kapcsolatban.  

Az írásbeli megkeresésre 15 munkanapon belül kapnak írásbeli választ.  
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2.12. A szülő, a tanuló és a pedagógus partneri kapcsolattartásának 

formái 

 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség 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 iskolai nevelés egysége, és 

ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

 

Célja: folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok 

erősítése. 

 

A pedagógusok és a diákok együttműködésének formái: 

 igazgatói tájékoztatók 

 DÖK vezető tanár tájékoztatói, megbeszélések 

 osztályfőnökök folyamatos tájékoztatói 

 közös értékelések 

 személyes beszélgetés 

 honlap 

 faliújság 

 iskolai rendezvények, programok 

 ellenőrző, tájékoztató füzet 

 

Az iskola és a szülők között kialakult a kapcsolattartásnak egy hagyományos rendszere, 

melyet tovább kívánunk működtetni.  

Ennek módjai: 

 szülőértekezlet (évente három) 

 fogadóóra (évente legalább kettő) 

 negyedévente a szülők tájékoztatása szöveges formában is gyermekük előmeneteléről 

az első osztályban 
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 honlap 

 faliújság 

 helyi média 

 iskolai rendezvények, programok 

 ellenőrző, tájékoztató füzet 

 levél 

 

 

Az iskola és a közvetlen/közvetett partnerek közötti kapcsolattartás formái: 

 

(KAPI, Kaposvári Egyházmegye, Kormányhivatal, Katolikus Óvoda, Plébánia, 

Nagyboldogasszony Iskolaközpont, Szivárvány Óvoda, Takáts Gyula Integrált Közoktatási 

Központ, KSZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma , Városi Könyvtár, 

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ, KEK, 

Védőnői Szolgálat, Munkaügyi Központ, Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ, 

Gyermekvédelmi Szolgálat) 

 személyes találkozó 

 levél 

 elektronikus kapcsolat 

 megkeresés 

 együttműködési szerződések  

 esetkonferenciák 
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2.13. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Osztályozó vizsga: 

 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása  

 

 együttesen meghaladja a 250 órát,  

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja az igazolatlan mulasztás, 

és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén, 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályvizsgát. 

A nevelőtestület az osztályvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztása 

meghaladja a 20 tanórát. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógiai 

Program helyi tanterve határozza meg.   

 

Eljárás rendje:  

 

Az osztályozó vizsga időpontjáról az intézmény értesíti a tanulót egy hónappal korábban.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai alsó tagozaton: matematika, magyar, környezetismeret, 

idegen nyelv, hittan. 

 

Felső tagozaton: matematika, magyar, történelem, természetismeret, földrajz, kémia, 

fizika, biológia, idegen nyelv, hittan, informatika.  

 

Ha az osztályozó vizsga írásban történik, egy nap három iratható, és szóban három 

tantárgyból lehet számon kérni.  

Az ellenőrzés, értékelés a helyi tanterv követelményeinek megfelelően történik. 

 



63 

 

Az osztályozó vizsga feladatait a szaktanár állítja össze. Az osztályozó vizsgán a nevelő 

testület három tagja van jelen: a szaktanár, mint kérdező, az igazgató, mint ellenőr, és a 

vizsgabizottság elnökét az igazgató bízza meg. 

 

Az osztályozó vizsga eredményéről a szaktanár egy héten belül értesíti a tanulót. 

Amennyiben az osztályzat elégtelen, a tanuló javító vizsgát tehet augusztus végén.  

 

Javító vizsga: 

 

Javító vizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A javító vizsgák ideje augusztus 3. hete. 

A vizsgabizottság létszáma 3 fő. A szaktanár a kérdező, az igazgató az ellenőr, a 

vizsgabizottság elnökét az igazgató bízza meg. Az ellenőrzés, értékelés a helyi tanterv 

követelményeinek megfelelően történik. Az eredményről egy héten belül értesíti az 

intézmény a tanulót. 

 

A felvétel és átvétel helyi szabályai 

 

A tanulói jogviszonyról az igazgató dönt. 

A tanuló átvételének szabályozása: 

 az osztályok száma évfolyamonként egy, 

 csak angol nyelv tanulására van lehetőség, 

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén az alapító okirat szerint. 

 

A fentiek alapján dönt az igazgató a tanuló átvételéről. Az elutasításról írásban értesíti a 

tanuló képviselőjét, mely ellen jogorvoslattal élhet. 
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2.14. Elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai tervek 

 

Az elsősegély-nyújtás alapelveit egyrészt szakemberek segítségével a délutáni 

foglalkozások keretében ismertetjük meg.  

Az alsó és felső tagozatos tanulókkal az életkori sajátosságaiknak megfelelően a tanítási 

órákba beépítve tanítjuk a helyi tanterv tananyagának megfelelően (környezetismeret, 

testnevelés, természetismeret, biológia). 

 

A balesetek megelőzése érdekében tett intézkedések, illetve ezek elmaradása szorosan 

összefügg az elsősegélynyújtással. A házirendben és az SZMSZ-ben meghatározzuk azokat 

a védő és óvó intézkedéseket, amelyeket a felnőtteknek és a gyerekeknek meg kell 

tartaniuk.  

Az életvitel és gyakorlat, valamint az ember és természet műveltségterület foglalkozik a 

balesetek előfordulásának lehetőségeivel és az elsősegélynyújtással.  

Az életvitel és gyakorlat a munkához, a környezethez, közlekedéshez, a hétköznapi 

tevékenységhez kapcsolódóan az életkori sajátosságok figyelembe vételével körüljárja a 

következő területeket: 

 baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása, 

 a balesetek megelőzésének módja és eszköze, 

 a balesetet előidéző okok beazonosítása, 

 az elsősegélynyújtás lehetőségei és ezek gyakorlása, 

 gyermekbalesetek, 

 katasztrófavédelmi alapismeretek, 

 használati tárgyak veszélyforrásai, háztartási balesetek veszélyforrásai és az 

ezekhez kapcsolódó elsősegély nyújtási ismeretek. 

 

Az ember és természet műveltségterület koncentráltabban foglalkozik az ember 

egészségével, a balesetek bekövetkezése miatt szükséges életkornak megfelelő 

elsősegélynyújtással.  
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Területei: 

 a betegség és a baleset megkülönböztetése 

 a betegség felismerése 

 a környezeti állapot és az ember egészsége közötti kapcsolat felismerése 

 igény az egészséges életkörülmények kialakítására 

 baleset megelőzése, segélykérés 

 alapfokú elsősegély nyújtási ismeretek 

 betegjogok elsajátítása 

 

Leggyakrabban előforduló balesetek elsősegély nyújtási gyakorlata és oktatandó ismeretek: 

1. Vérzés: 

1. a vérzések típusai és felismerésük 

2. a különböző típusú vérzések ellátási módja 

3. bőrfelület megtisztítása, kórokozók elleni védekezés 

4. kötözések típusai ezek gyakorlása 

 

2. Égés és marás: 

1. A biztonsági előírások betartása 

2. Ruházat eltávolítása a sebről és folyamatos hűtés 

3. Fedőkötés 

 

3. Ájulás és hosszabb idejű eszméletvesztés: 

1. Különbségek a két típus között 

2. Bekövetkezésének okai, árulkodó jelek 

3. Az életfunkciók vizsgálata 

4. Shock- fektetés 

5. Stabil oldalfekvés gyakorlása 
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3. HELYI TANTERV 

3.1. A választott kerettanterv 

 

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról  

 

3.1.1.Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 

óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a tanuló játék, és 

mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak 

feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló 

izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető 

képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben 

való részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, 

konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a 

gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek 

kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik 

azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális 

környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből 

fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 
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tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és 

eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és 

fejlesztési szükségleteit tekinti irányadónak. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

Az erkölcsi nevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, 

felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük 

elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre 

kerüljön, vagyis a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően éljen, legyen képes 

alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák 

a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni 

és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 

haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 

hazaszeretet érzése.Ismerje nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, vegyen részt érzelmi 

azonosulását segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, 

ünnepi díszítések készítése). 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Cél a cselekvő állampolgári magatartás kialakítása, melynek jellemzői: a törvénytisztelet, 

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

erőszakmentesség, a méltányosság, részvétel a közügyekben, a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra. A tanuló tudja elhelyezni magát adott 

közösségben, ismerje fel a valódi és lehetséges szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. 

Legyen képes a kooperációra, értse meg a szabályok fontosságát. Legyen képes egyszerű 
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közösségi szabályok követésére, kapcsolódjon be közös tevékenységekbe, és kövesse a 

közösségi hagyományokat. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy képessé 

váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélésre, az 

empátiára, a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált 

egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. A tanuló legyen képes az együttműködésre, az empátiára, érezze át, és 

gyakorolja a segítségnyújtást.  Életkorának megfelelő szinten ismerje a kapcsolatteremtés, 

kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezzen az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. 

Ismerje a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok 

megosztásának fontosságát.   

 

A családi életre nevelés 

A köznevelési és a nevelési-oktatási intézményeknek kitüntetett feladata a harmonikus 

családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi 

életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. 

A tanuló ismerje meg és sajátítsa el az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 

családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismerje és tartsa be az illemszabályokat. 

Ismerkedjen meg a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Tanulja meg a 

családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekedjen rá, hogy 

saját feladatait napi rendszerességgel elvégezze. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Ki kell alakítani a tanulókban az igényt a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stresszkezelés módszereinek alkalmazására; képessé kell tenni a diákokat lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A 

tanuló legyen képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani 

és felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő 

folyadékbevitel egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a 
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természet szeretete igényként épüljön be személyiségébe, figyeljen testtartására. Legyen 

képes kifejezni a betegség és az egészség, mint állapot közötti különbséget, legyen képes 

egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos 

eszközei az egészség megőrzésének.  

A tanulóban alakuljon ki az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. 

Próbálja ki a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és 

legyen képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás alakuljon ki a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerjék 

meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A tanuló ismeri és betartja a 

kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő 

magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismerje a közösségi élet 

sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa tevékenységét. Legyen 

tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Szerezzen tapasztalatot arról, 

hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet 

környezetében (iskola, otthon). 

 

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. 

Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 

tanulók számára. A tanuló váljon érzékennyé környezete állapota iránt. Legyen képes a 

környezet sajátosságainak megismerésére, vegye észre a környezetben lejátszódó kedvező 

és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Legyen képes 

saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. 

Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus 

működését. Alakuljon ki benne késztetés környezete értékeinek megőrzésére. 
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Pályaorientáció 

A tanuló ismerje meg a munka világát, azokat a szakmákat, amelyek mindennapi 

életvitelének zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Ismerje fel a 

különböző foglalkozások együttműködésének fontosságát. Legyen képes megfogalmazni 

adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző 

szempontrendszer szerint.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismerje az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A 

matematikai műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit tudja alkalmazni 

pénzre vonatkoztatva is. Épüljön be az energiatakarékosság cselekvéseibe és 

gondolkodásába. Legyenek ismeretei arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá 

képest milyen életszínvonalon élnek gyerekek.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: 

értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az 

értelmező, kritikai beállítódás kialakítása, a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 

értelmes és értékelvű megszervezése, tudatos alakítása. 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, a médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. Legyen 

képes különbséget tenni a televízióban történtek és a valóság között. Ismerje a médiákat és 

azok szerepét az ő szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 

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

az érdeklődést 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; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők 

és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. 
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 Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanuló tapasztalatot szerez arról, 

hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a tanulásból adódó otthoni feladatok 

elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az órákra. Vannak élményei arról, 

hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az önművelésnek egyéb lehetőségei is 

léteznek. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

1. A tanulás kompetenciái 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári 

segítséggel képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában 

aktívan részt venni, a sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. 

Segítséggel felismeri szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek 

reális értékelésében. Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 

A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és 

szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a 

problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és 

beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a 

munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a képessége. A tanulás 

tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai 

pályafutásának irányítására. 
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2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 

élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 

fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 

olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az 

anyaggyűjtés és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető 

helyesírási szabályt. Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek 

megértésére és értelmezésére. 

A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 

országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 

nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 

kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 

dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 

A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő 

kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, beszéd, olvasás és írás), valamint 

a megfelelő módon történő nyelvi érintkezés képessége a társadalmi és kulturális 

kontextusok teljes skáláján– az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a 

szabadidőben. 

Az idegen nyelvi kommunikáció olyan készségeket is igényel, mint a közvetítéshez és a 

kultúrák közötti megértéshez kapcsolódó készségek. A nyelvtudás foka a négy 

dimenzióban, a különböző nyelveken, valamint az egyén nyelvi környezetétől és 

örökségétől függően eltérő lehet. 

3. A digitális kompetenciák 

Alakuljon ki és fejlődjön a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Váljon 

képessé az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid 

szöveg létrehozása, továbbítása). 

4. A matematikai és gondolkodási kompetenciák 

A tanuló legyen képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, 

legyen képes a térben és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva 

fedezze fel a mennyiségek közötti kapcsolatokat, legyen képes ezen tapasztalatok 

megfogalmazására. Tudjon elvégezni egyszerű méréseket, az eredményeket a tanult 

mértékegységekkel tudja leírni. Legyen képes a megtanult matematikai algoritmusok 
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felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tudja eldönteni egyszerű 

állítások igazságértékét, ismerjen fel egyszerű logikai kapcsolatokat. 

A mindennapi problémák megoldása céljából legyen képes fejben és írásban végzett 

számítások elvégzésére. A tevékenységen van a hangsúly. 

 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Alakuljon ki a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tudjon 

irányítással együttműködni velük. Legyen nyitott társai megismerésére. Fogadja el a 

közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Jelenjen meg az egyre táguló 

környezet megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való 

kötődés kialakulásához. 

Legyen képes hatékonyan részt venni a társadalmi életben, szükség esetén tudja megoldani 

a konfliktusokat. 

 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A kreativitás valójában nem egyetlen képesség, hanem a személyiségtulajdonságok, 

gondolati és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos összerendezettsége a személyiségen 

belül, ami lehetővé tesz valamilyen szintű alkotást, és emellett még viselkedésben, 

magatartásban is megnyilvánul. 

Az egyre sebesebben változó világban a kreativitás segít alkalmazkodni az új 

környezethez, reagálni a felmerülő társadalmi igényekre, és megoldásokat találni a 

technológiai kihívásokra. Mindennek köszönhetően az alkotókészség hozzájárul a 

munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez. 

Az alkotó személyiséget a következő személyiségjegyekkel jellemezhetjük: 

 szellemi egészség és hatékonyság (megismerési vágy, kíváncsiság, érdeklődés, 

függetlenség a gondolkodásban, vélekedésekben); 

 az önmegvalósítás szándéka, önkifejezési akarat; 

 pozitív énkép, magabiztosság; 

 pszichológiai biztonság; 

 a személyiség szabadsága, a korlátozások elleni védekezés; 

 a környezet tökéletesítésére, konstruktív megváltoztatására való törekvés. 
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7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 

háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához 

többféle út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. 

Megérti, hogy felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen 

következményeit, képes előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  

 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A 

tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei 

során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik 

fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan 

fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet 

sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra 

való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt 
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lehetséges, de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra 

vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során 

valósul meg és segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények 

igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes 

területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, 

technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű 

tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és 

tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő 

eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a 

sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 

(integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 
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Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 2012. 

Tantárgyak 
1. 

évf. 

2. 

évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 3 3 

Magyar nyelv és irodalom  1 1 0,5 1 

Hittan 1 1 1 1 

Angol nyelv   1,5  

Informatika    1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 
1. 

évf. 

2. 

évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Digitális kultúra      1 1 

Matematika 4 4 4 4 

Első élő idegen nyelv-angol    2 



77 

 

Hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 

Magyar nyelv és irodalom  1 1 1 1 

Hittan 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

3.1.2.Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 

szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével 

olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az 

oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és 

tevékenységének számos más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. 

évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. 

Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe 

veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 

tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó 

fejlesztés folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az 

elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 

neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában 
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történő továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való 

beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató 

érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 

tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való 

részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 

tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 

megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 

önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák 

és feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 

feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre 

törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden 

körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más 

társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló 

erkölcsi gondolkodása poszt konvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a 

társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és 

véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló 

megérti a normakövetés fontosságát. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az 

ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb 

közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó 

műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és 

szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a 

hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és 
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ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet 

fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, 

ismeri, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-

egy magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen 

nyelvet beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép 

az európai kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, 

programokat.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés 

demokratikus technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az 

együttműködés képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és 

ennek tudatában alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és 

állampolgári jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési 

lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító 

technikákat a közösségben való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan 

tevékenységekben, amelyek a közösség jobbítását szolgálják. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes 

dicsérni, és egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés 

jelentőségét, vagyis cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani 

önmagáról, ismeri a stressz és stressz kezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és 

virtuális társas kapcsolatok természete között, be tud kapcsolódni különböző 

kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének megfelelő humánus magatartás az 

önkritika és a környezeti visszajelzések egységében, képes elemezni, feltárni a jóra 

ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. Több szempontból is rálát egy 

vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, 

gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos előítéletes magatartásformákat és a 

sztereotípia megnyilvánulásait.  
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A családi életre nevelés 

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, 

megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai 

funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során 

előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud 

kérni. A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas 

kapcsolatot. Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti 

az ezzel kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző 

lehetőségeiről, ismeri a művi terhesség megszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló 

alkalmazás szinten ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a 

tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, 

majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres 

testmozgás és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így 

fokozatosan kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) 

igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének 

megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. 

Tisztában van a feltöltődés és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi 

egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stressz 

oldási technikákat, tisztában van a nem megfelelő stressz oldás következményeivel, ennek 

kockázataival (különösen az alkohol, a dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), 

és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és 

ezek megelőzésének módját. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. 

Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a 

környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, 

sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola 

lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való 
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együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét 

alkalmanként és a mindennapokban is.  

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejlődnek a környezet harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez 

szükséges szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a 

mennyiségi és minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás 

önmagában sem nem cél, sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota 

iránt, képes annak változását elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben 

előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és 

kerüli ezeket. Képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is 

figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen 

kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve 

a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az 

anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a 

fenntarthatóság fogalmát. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy 

érdeklődési körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. 

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, 

életutakkal kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni 

és jövőképet felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és 

saját elképzelése között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló történelmi ismeretei alapján ismerje fel a gazdasági rendszerek változását, 

viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismerje az unió közös fizetési eszközét. Érzékelje 

az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékelje, hogy mi a 

fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. 

Matematikai ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Legyen képes 

összehasonlítani, hogy különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, 



82 

 

és ismerjen fel néhány összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a 

fenntarthatóság kérdései között. 

A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik 

közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú 

távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé 

válik elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának 

helyes mértékével. Egyre inkább legyen tisztában a közösségi oldalak, valamint a 

médiatartalmak megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő 

verbális agresszió elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezzen, tudja, 

hogy kihez fordulhat ilyen esetben. Figyeljen oda, hogy magánszférájába ne engedjen be 

nem kívánatos médiatartalmakat. Legyen kritikai érzéke a médiatartalmak hitelességét 

illetően. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló ismerjen meg olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, 

csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tudjon a 

tanult témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb 

kézikönyvekben) és a világhálón. Ismerjen tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. 

Legyen képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A 

tanuló ismerje saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra legyen 

képes, legyen tudatában annak, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, 

önértékeléssel, önbizalommal rendelkezzen ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, 

de legyen tisztában azzal, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan 

módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  
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Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

1. A tanulás kompetenciái  

A tanuló rendelkezzen a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

tudjon írni, olvasni, számolni, továbbá legyen képes az IKT-eszközök használatára. A 

tanuló legyen képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekedni arra, hogy 

saját tanulását megszervezze. Legyen képes a figyelem és a motiváció folyamatos 

fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív. A 

tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, egyre gyakorlottabb abban, 

hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan 

értékelje. Képes legyen arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)  

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont 

szerint újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert 

tartalmú szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és 

olvasott szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. 

Képes a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és 

rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, 

értelmezésére és értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhető írásbeli 

kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására 

különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére, 

rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, törekszik a normakövető 

helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges interpretálására. Képes 

egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, 

ami tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg 

értése mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a 
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célnyelvi kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, 

és elindul a tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a 

gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a 

mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik 

személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

3. A digitális kompetenciák 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető 

számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a 

tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb 

biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által 

biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A 

megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani 

prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi 

portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 

kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a 

virtuális kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról 

származó tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 

egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során 

egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét 

tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is 

érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 

 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Legyen képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, 

önként vállaljon feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Legyen képes 

társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák 
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megoldásában. Értse meg és fogadja el, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek 

figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Legyen képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, hallgassa meg és legyen 

képes elfogadni mások érvelését.  

 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az 5-8. évfolyamokon folyamatosan biztosítjuk a művészeti nevelés tanórai és tanórán 

kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciái megjelennek a mindennapos művészeti nevelés terén a 

vizuális kultúra, a technika és tervezés, az ének-zene, a történelem és a hon- és népismeret 

tantárgyaiban, valamint a szakköri és az iskola délutáni foglalkozási keretének 

felhasználásával. A vizuális kultúra tantárgy keretében a legfontosabb feladat az örömteli 

és többféle cél érdekében folyó alkotótevékenység segítése, a kreativitás fejlesztése 

céljából a kísérletezés bátorítása, a problémamegoldó gondolkodás gyakorlása, valamint a 

vizuális műveltség komplex szemléletű gyarapítása. A tanulás során a közvetlen 

környezetből nyert információk megfigyelése, leírása, elemzése a megismerés fontos 

forrás, miközben különös jelentőséget nyer a kreativitás, problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése is. A kreatív alkotó, ezen belül a tervező tevékenység sajátos lehetőséget 

biztosít a vizuális problémahelyzetekben a megoldáskeresésre, a megoldások 

kipróbálására, majd értelmezésére és értékelésére. Az élményalapú tanulás megvalósítása a 

tanulók érdeklődését felkeltő játékos, újabb és újabb technikákat és kifejezésmódokat 

kipróbáló egyéni vagy csoportos alkotó feladatok megoldásával érhető el. Miután az adott 

korosztály mindennapjainak meghatározó része a digitális környezet, egyre hangsúlyosabb 

a vizuális kommunikáció lehetőségeinek, a különböző mediális megjelenések mérlegelő 

értelmezésének a gyakorlása. Ebben az iskolaszakaszban a vizuális műveltség nem csak a 

történeti korok művészeti emlékeinek vizsgálatát jelenti, hanem a mindennapok részeként 

a kortárs művészeti jelenségek értelmezését és magyarázatát is. A körülöttünk lévő épített, 

tervezett környezet, tárgyi világ vizsgálatán keresztül a hagyományőrzés lehetőségeinek is 

teret biztosít. A művészettörténet képi ismeretanyaga az alkotva befogadás elvét követve 

része a tantárgyi követelményeknek, megközelítése tematikus, mert a művészet 

kultúraközvetítésben betöltött szerepe a rendelkezésre álló óra- és időkeretben a tanterv 

témaköreihez kapcsolva eredményesebben tanítható és tanulható. Az adott iskolaszakasz 

életkori sajátosságai a különböző vizuális önkifejezési formák gyakorlásával gazdagítják a 
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tanulók személyiségét. A technika és tervezés tantárgy tanítása során építünk a tanulók 

előzetes tudására, az alkotótevékenység során elsajátított technikai ismeretekre, az eszköz- 

és szerszámhasználat műveleti lépései során felmutatott ügyességre, valamint a tervezési és 

kivitelezési önállóságra. Komplex alkotó folyamatok tervezésével és elvégzésével 

biztosítjuk az elmélyülést, a változatos tanórai tevékenységet. A gyakorlatközpontú 

tanulási-tanítási folyamat – melyben az alkotótevékenység és az ismeretek szerzése 

egymástól elválaszthatatlan – jobban alkalmazkodik a helyi igényekhez, lehetőségekhez, 

sajátosságokhoz, jobban támogatja a pályaválasztást. Az ének-zenei nevelés terén az 

intellektuális és az emocionális fejlesztés egyensúlyára építünk. A teljes embert fejlesztő 

zenepedagógiai gyakorlatot alkalmazzuk, melynek célja a magyar nemzeti értékeket 

tisztelő és őrző, egyben európai műveltségű, kreatív, önállóan gondolkodó ember nevelése. 

A kulturális tudatosság kompetenciái megjelennek a konkrét élethelyzetek, szokások 

képszerű bemutatása, történetek elmesélése, a történettanításon alapuló 

történelemtanításban, amely a történelmi tudatosság és szemlélet kialakítását alapozza 

meg. A történelem és a hon- és népismeret tantárgyak jellemzően nagyban hozzájárulnak a 

kulturális kompetenciák fejlesztéséhez. A régmúlt korok embereinek életét bemutató 

történeteken, történelmi jelentőségű események feldolgozásán keresztül kulturális 

ismereteik elmélyülnek. Az egyetemes történelem, kultúra általánosan jellemző 

jelenségeinek, folyamatainak megismerése magyar példákon keresztül kerülnek 

bemutatásra. Az életmódtörténetet és a történelmi portrékat olyan témák egészítik ki, 

amelyek a mondák és legendák világát, a kereszténységet, illetve egy-egy korszak 

hadviselését és világképét ismertetik meg a tanulókkal. A 7–8. évfolyamra a tanuló 

formálódó absztrakt gondolkodása és az ok-okozati összefüggések jobb megértése egyre 

jobban elősegíti, hogy a tanuló egyre inkább képessé váljon a mai világot meghatározó 19–

20. századi folyamatok értelmezésére. 

 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztése megjelenik az idegen 

nyelvek, az állampolgári ismeretek, a digitális kultúra, technológia és tervezés tantárgyak 

keretében. Az idegen nyelvek tantárgyak tanulása elősegíti a körülöttünk lévő világ 

múltjának, jelenének és jövőjének megismerését, hozzájárul a tanuló jövőbeni 

munkavállalói kompetenciáinak sokrétű fejlesztéséhez. Az állampolgári ismeretek tantárgy 

tanulása során a tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, ezért megismeri 
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a munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerő-piaci 

szerepekről, a munkaerőpiac helyzetéről, változásairól. Felismeri a szerepét a társadalmi 

munkamegosztásban. A digitális kultúra tantárgy keretében a tanuló a tanulási 

tevékenységek szakaszaiban használja az infokommunikációs eszközöket, lehetőségeket, 

tisztában van azok szerepével, innovációs potenciáljával és veszélyeivel is. A technológia 

és tervezés tantárgy tanulása során elsajátított tudás és tudásalkalmazás lehetővé teszi, 

hogy a tanuló tájékozott fogyasztóvá és a termelésben kezdeményezően részt vevő 

vállalkozóvá váljon, valamint mérlegelni tudja a termékeknek és szolgáltatásoknak az 

életminőségre gyakorolt hatásait. 

Ismert élethelyzetekben a tanuló legen képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni 

döntései következményeit. Legyen képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni 

a számára kedvező lehetőségeket és élni azokkal. Készítsen terveket céljai 

megvalósításához, és – esetenként segítséggel - tudja meg ítélni ezek realitását. Csoportos 

feladathelyzetekben tudjon részt venni a végrehajtás megszervezésében, a feladatok 

megosztásában. Céljai elérésében legyen motivált és kitartó. 
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Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A 

tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei 

során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik 

fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan 

fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet 

sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra 

való felkészítés.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt 

lehetséges, de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra 

vonatkozó ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során 

valósul meg és segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények 
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igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes 

területek módosítására, elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, 

technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához 

alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 
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Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Magyar  1 1  

Matematika  1 1 1 

Hittan 1 1 1 1 

Technika    1 

Informatika 1    

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

2018-2019-es tanévtől 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       
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Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Magyar  1 1 
 

Matematika  1 1 1 

Hittan 1 1 1 1 

Történelem 
   

1 

Informatika 1 
   

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben  

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 
5. 

évf. 

6. 

évf. 

7. 

évf. 

8. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek 
   

1 

Természetismeret 2 2     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

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

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Közösségi nevelés-osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Hon és népismeret  1 
  

Dráma és színház 1 
   

Matematika  
 

1 1 

Hittan 
 

1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28+1 28 30 30 

Hittan 1 
   

 

3.2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

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

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

amelyeket az Oktatási Hivatal hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A hivatalos 

tankönyvlista elektronikus formában érhető el a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. honlapján. 

 

 A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 

tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.), ezeket a funkcionális felszerelési jegyzéket 

figyelembe véve kell a szaktanároknak meghatározni. 

 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők munkaközösségei (illetve ahol nincs munkaközösség, ott 

az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
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3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetére a szülők kötelessége. 

 

4. A taneszköz kiválasztásánál a munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak, 

 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be, 

 a taneszközök kiválasztásánál mérlegelni kell a költségeket. 

 

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb 

támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai 

könyvtár számára.  

6. A 2013-2014-es tanévtől felmenő rendszerben térítésmentesen biztosított tankönyvek 

az iskolai könyvtár állományába kerülnek. 

 

3.3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 

Alsó tagozat 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, 

- vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 

tevékenységközpontú vagy sajátélményű rendszerébe, 

- teremtsen esélyt a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, az egységes 

műveltségbeli alapok megszerzéséhez, személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel. 
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 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

nagyobb közösségek értékei iránt, 

- az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen, 

- a tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve differenciálással fokozatosan 

növelje a tanítói terhelést és teljesítményelvárásokat. 

 

 Felső tagozat 

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- A nevelő-oktató munka célja, hogy folytassa az előző évek munkáját, a képességek, a 

készségek, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség 

együttesek fejlesztését, esélyt adva az eredményesebb munkára, 

- a szakrendszerű oktatással fektessen hangsúlyt a tudástartalmak megalapozásának 

folytatására, 

- a 10-12 éves tanulók esetében az ismeretszerzés folyamatában a képi gondolkodás 

fejlesztése kerül előtérbe, amely a tapasztalatra, a felfedezésre épül. 

 

 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- A nevelő-oktató munka célja, hogy 13-14 éves kortól az elvont fogalmi és az elemző 

gondolkodás képességének fejlesztése kapjon nagyobb hangsúlyt, 

- a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

továbbtanulásra, 

- alapozza meg a felkészülést a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlására, készítse fel 

őket a társadalomba való beilleszkedésre, 

- készítsen fel az önművelésre, 

- neveljen önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos, intenzív 

alkalmazására, 
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- fejlessze, bővítse az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikákat és 

tanulásszervezési módokat, 

- fejlesztő értékeléssel és az önértékelés képességének fejlesztésével, az önismeret 

alakításával az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, 

a barátságban, a csoportban. 

 

3.4.A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás heti 5 óra testnevelés óra keretében valósul meg. 

 

A mindennapos testnevelés órakeretén belül úszásoktatásban vesznek részt a gyerekek. 

Kéthetente két órában történik az alsós évfolyamokon, valamint az 5.6. osztályban. 

Iskolánkban a NETFIT rendszerrel zajlanak a fizikai állapot felmérések. 

Évente egy alkalommal sportnap kerül megszervezésre, melyen az előzetes 

igényfelmérések alapján, a gyerekek által választott sporttevékenységekben mérhetik össze 

tudásukat diákjaink.  

Iskolánk tanulói bekapcsolódnak a különféle városi, körzeti, megyei versenyekbe (atlétika, 

futball, stb.). Lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy a különböző sportegyesületek 

edzésein részt vegyenek. Az intézmény folyamatosan lehetőséget biztosít a sportágak 

bemutatkozására. Tájékoztatjuk a tanulókat és szüleiket a városban megjelenő 

sportágakról.  

 

3.5.A választható foglalkozások szabályai 

 

1. Az iskola igazgatója minden év május 15-ig elkészíti és közzé teszi a tantárgyakhoz 

kapcsolódó, azok ismereteit gazdagító tanórán kívüli foglalkozások listáját. 

2. A tanulónak joga, hogy nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezzen és 

járjon. 

3. Iskolánk az angol, matematika, magyar, ének és testnevelés tantárgyhoz kapcsolódóan 

biztosít kiegészítő, tanórán kívüli foglalkozásokat igény szerint. 
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4. Iskolánk biztosít a tanulók részére napközis és tanulószobai foglalkozásokat is, melyre 

május 15-ig az előre kiküldött nyomtatvány alapján kell jelentkezni az osztályfőnöknél. 

5. A foglalkozásválasztás egy tanítási évre szól. A választott foglalkozást abbahagyni csak 

rendkívüli, kivételes esetben lehet igazgatói engedéllyel. 

 

3.6.A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

A magatartás és szorgalom minősítésének elvei (lsd.3.9.) 

 

3.6.1.Az írásbeli beszámoltatás formái, gyakorisága: 

 

a) Diagnosztikus mérés 

 

Célja: A tanulók előzetes ismereti szintjének megállapítása, helyzetfelmérés, feladat 

meghatározó jelleggel az adott tanulócsoportra. 

 

Értékelés: A teljesítményeket pontszámokban, ill. százalékokban kifejezve adjuk meg, 

nem osztályozzuk. 

 

Gyakoriság: A diagnosztikus mérést valamely osztályfokra való belépéskor (pl.: 5. 

évfolyam), tanárváltáskor, iskoláztatás szakaszhatárain, ill. egyéb objektív tényező hatására 

végzünk az adott célcsoportban. 

 

b) Formatív mérés 

 

Célja: A tanulási folyamat eredményének követése. 

 

Formái: - írásbeli felelet, 

   - röpdolgozat, 
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   - témaközi felmérés, 

   - témazáró dolgozat. 

 

 Értékelés: A teljesítményeket – a tantervi követelményekkel való összehasonlítás alapján 

– osztályozzuk. A témazáró dolgozatok értékelésénél az osztályzat kettő érdemjegy. A 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekké történő átváltását alkalmazzuk a szaktárgyak 

esetében: 

  Teljesítmény    Érdemjegy 

    0 – 33 %    elégtelen (1) 

  34 – 50 %    elégséges (2) 

  51 – 74 %    közepes (3) 

  75 – 89 %    jó (4) 

  90 %      jeles (5) 

 

 Gyakoriság: A tanulási folyamat által meghatározott időben rendszeresen 

tervszerűen elosztott gyakorisággal végezzük. 

 

c) Szummatív mérés 

 

Célja: Az adott évfolyamon, vagy az iskoláztatás határán a tanítási – tanulási folyamat 

eredményének mérése. 

Formái: - év végi felmérés, 

   - szintmérés, 

   - képességmérés, 

   - ismeret és tájékozottság mérése. 
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Értékelés: A teljesítményeket a törzsanyag követelményeivel (minimum, átlagos, 

optimum szinthez) összehasonlítva pontokban és százalékokban kifejezett értékkel adjuk 

meg. 

 

Gyakoriság: Előre kijelölt év végi időpontokban. 

 

3.6.2.  Az írásbeli beszámoltatás rendje 

a) A szaktárgyak értékelési rendszerét a helyi tantervek alapján a pedagógusok, 

szaktanárok dolgozzák ki. Egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozat íratható. 

b) A magyar oktatás helyzetének, színvonalának megállapítását célzó országos és 

nemzetközi mérések (OH által kijelölt mérések), amelyeket minden évben az Oktatási 

Miniszter rendeletben határoz meg. Az OH által kijelölt mérésekben minden évben részt 

veszünk. A felkéréseknek képességeink szerint eleget teszünk. 

c) Az írásbeli beszámoltatás különféle formáit alkalmazni hivatott személyek: 

 

- tanító, szaktanár, 

- munkaközösség-vezető, 

- OH által kirendelt szaktanácsadó, szakértő 

- igazgató, igazgató-helyettes, 

- mérési szakértő. 

 

 

3.6.3.A tanulmányi eredmények értékelése 

 

A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív 

tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan 

meggyőződjön a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai 

munka nyomon követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak 

meghatározására, amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A tanulást és annak 

eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett értékelésnek adatokra 
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és tényekre kell támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót további tanulási 

módszereinek, technikáiknak meghatározásában. 

Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes 

tudását, aktuális fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az 

értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat. Ennek 

érdekében a kiinduló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy tanítási óra, tanulási 

egység, téma vagy program megkezdése előtt végzett adatgyűjtés. A diagnosztikus 

értékelés kiterjedhet a tanulók meglévő tartalmi tudására, aktuális készség- és 

képességfejlődési szintjére, hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés során figyelembe 

kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális környezeti 

tényezőiről rendelkezésre álló információkat, továbbá a pedagógiai célokat. Az 

eredmények visszajelzésével a pedagógus útmutatást tud adni a tanulónak a tanulást 

várhatóan leghatékonyabban segítő tanulási módokról. 

A tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett információgyűjtés, 

a fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek visszajelzése akkor éri el a kívánt hatást, ha 

az a tanuló számára az értékelést követően rövid időn belül megismerhető. A tanulási 

folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a tanuló fejlődésének 

folyamatos nyomon követését. 

Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató 

értékelés) önfejlesztésre és kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának 

gyakori, interaktív módon történő visszajelzésével.  

Célja a tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmérése, valamint az éppen kihívást 

jelentő célok meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez 

történő igazítása. Az összegző értékelés célja annak megállapítása, hogy a tanulók 

tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a készségek elsajátításának 

szintje milyen mértékben felel meg a célként kitűzött tanulási eredményeknek. Az 

összegző értékelés minősítő jellegű, de lehet részletes szöveges értékelés is, amely 

rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel. Az első évfolyam végén a 

tanuló összegző értékelése szöveges formában történik. 

Az első nevelési-oktatási szakasz fő feladatainak megvalósítását leghatékonyabban a 

fejlesztő, tanulást támogató értékelés szolgálja, összekapcsolva a diagnosztikus 

mérésekkel, amelyek segítik a tanulók hatékony fejlesztését, az aktuális pedagógiai 

tevékenység meghatározását, szükség esetén felülvizsgálatát. Az iskolakezdést követő első 
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félévet minden szempontból bevezető, fejlesztő szakasznak szükséges tekinteni, ezért a 

pedagógus ebben az időszakban a szöveges formában megfogalmazott fejlesztő, tanulást 

segítő értékeléseket elsősorban szakmailag megalapozott megfigyeléseire építheti. A 

szöveges értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló és a szülő részére a tantárgyi 

előrehaladásról és a kompetenciák fejlődéséről a pedagógus a tapasztalatain és a követő 

méréseken alapuló, részletes tájékoztatást nyújtson. 

 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel (kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra 

szorul) határozzuk meg a tantárgyi követelmények teljesítését. A második évfolyamon év 

végétől kezdve tanulóinknál a hagyományos érdemjeggyel történő minősítési formát 

használjuk. 

 

A 2. évfolyam második félévétől a 8. évfolyam végéig a pedagógus a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen 

érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év 

végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 

meghatározni. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

 jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

(Dicséret a szaktanár javaslatára adható.) 

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató 

füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök negyedévente ellenőrzi, 

és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében – 

kivétel a minimum követelmények felmérésénél és javítóvizsgán – a tanulók írásbeli 

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

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat 

tanító nevelők: 

 

Teljesítmény    Érdemjegy 

   0  -  33 %    elégtelen (1) 

  34 -  50 %    elégséges (2) 

  51 -  74 %    közepes (3) 

  75 -  89 %    jó (4) 

  90 - 100 %   jeles (5) 

 

3.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Az első két évben a differenciálás a haladási ütem szerint történik. 

A biztos alapozásra fektetjük a hangsúlyt: az olvasás, az írás, a számolás, a beszédkészség 

fejlesztésére.  

Választható foglalkozásokat az angol, matematika, magyar, ének és testnevelés 

tantárgyakhoz kapcsolódó délutáni foglalkozások keretében vezetünk be az alsó tagozaton. 

A harmadik évfolyamtól fokozatosan nő az érdeklődés és képesség alapján szervezett 

foglalkozások száma.  

Az egységes alaptevékenységet osztályszerkezetben végezzük, a választható tevékenységet 

tagozat (alsó, felső, délutáni foglalkozások) szinten szervezzük. 

Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv,az informatika, a technika, matematika 

tantárgyat a magas 25 fő feletti osztálylétszámoknál a megfelelő pedagógus ellátottság 

esetén. 
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A nem kötelező délutáni foglalkozások: 

 

- tehetséggondozó szakkörök: 

          matematika 

magyar (anyanyelvi) 

idegen nyelv (angol) 

tömegsport 

edzések (röplabda, kosárlabda, foci, úszás) 

énekkar 

felkészítő (magyar, matematika, angol nyelv) 

Az indítható minimális létszám 5 fő, maximális 15 fő. 

A tehetséggondozó szakkörök indítása az érdeklődésnek megfelelően történik. 

- napközi, tanulószoba 

 

- felzárkóztató: korrepetálás: 

magyar,matematika,angol 

 

- fejlesztő foglalkozások:A szakértői vélemények alapján történik. 

 

A nem kötelező délutáni foglalkozásokra történő jelentkezés május 15-ig az 

osztályfőnököknél történik. 

3.8. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

A köznevelési törvény a tanulók évenkénti kétszeri teljesítménymérését írja elő. Ennek a 

feladatnak a végrehajtásához figyelembe kell venni: 

 - a végrehajthatóság lehetőségeit 

 - a tesztelméleti követelmények megalapozottságát 

 - a helyi sajátosságokat. 

 Mindezek figyelembe vétele mellett alapvetően szem előtt kell tartani, hogy a tanulók 

motorikus képességeinek vizsgálata csak a koordinációs és kondicionális képességek 

együttes mérésével jellemezhető optimálisan. 

A felső tagozaton a NETFIT méréseket évente elvégezzük, és adminisztráljuk az MDSZ 

rendszerében. 
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A tesztek képességek szerinti csoportosítása: 

 

       Képességek                                  Tesztek 

Erő Karhajlítás, - nyújtás fekvőtámaszban 

Gyorsasági erő Helyből távolugrás, tömött labdadobás hátra 

Erő-állóképesség Függés hajlított karral, hanyatt fekvésből felülés 

Gyorsaság 60 m-es vágtafutás 

Aerob 

állóképesség 

12 perc futás, 12 perc gyorsúszás lábtempó 

Koordináció Négyütemű fekvőtámasz, ingafutás 

 

 Az ajánlások szerint az állóképességi tesztekből egyet-egyet célszerű használni, míg a 

koordinációs próbákból több is használható. Az eddigi tanévek során mértük tanulóinkat 

évenként kétszeri rendszerességgel különféle módszerek szerint. Minél több mérést 

alkalmazunk, annál jobban közelíthetünk a vizsgált csoport tényleges 

teljesítőképességéhez. Összefüggés mutatható ki továbbá a testméretek folyamatos 

változásának hatásáról ezekre az eredményekre.  

 Alapvetően pozitívumként élik meg tanulóink is a teszteket, mert versenyzési 

késztetést, motivációt rejtenek magukban, amiből félévenként ők is visszajelzést kapnak 

testük állapotáról. Általánosságban elmondható, hogy a tesztek alapján is alátámasztható az 

a tény: a fiatalok túl kényelmesek, nehezen késztethetőek aktivitásra, sokan szenvednek 

különböző betegségben, elváltozásban, s a sportiskolák kivételével igen kevés helyen 

tudnak átlag feletti teszteredményeket produkálni. 

 Reménykedünk benne, hogy a testnevelés órák mozgásanyagával elősegíthetjük az 

élethosszig tartó sportolás fontosságát diákjaink életvitelének beépülésébe. 
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3.9.Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

3.9.1. Az egészségnevelés alapelve, célja: 

 

 Segítse a tanulókat a testi, lelki és szellemi egészség harmóniájának megteremtésében, 

az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. 

 

 Fejlessze az életvezetési képességeket (konfliktuskezelés, családi életszerepek 

tisztázása, érzelmi intelligencia fokozása). 

 

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzésében (egészséges állapot 

örömteli megélése, egészséges táplálkozás, mozgásgazdag életmód, személyi higiéné, 

járványügyi és élelmiszerügyi biztonság, a környezet (háztartás, iskola, közlekedés) 

veszélyes anyagainak kezelése, felismerése, tárolása). 

 

 Készítse fel a tanulókat a stressz hatások feldolgozására (konfliktuskezelés, stratégiák, 

a szabadidő hasznos, aktív eltöltésének módjai, ezek megszervezése; felkészítés a gyalogos 

és tömegközlekedésre, utas baleset megelőzés). 

 

 Segítse elő a környezeti és egészségtudatosság erősödését. (A nemzeti parkok és 

tevékenységük megismerése, a település környezeti problémáinak feltérképezése, a 

gyermekkori betegségek felismerése, megelőzése, egészséges ételek készítése). 

 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára (életmódsport, életminőség 

sport megismertetése, légzésgyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok). 
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3.9.2. Az egészségnevelés területei 

 

 Tanév kezdetekor, lehetőség szerint az első szülői értekezlet alkalmával, illetve a 

pedagógusoknak tájékoztatást adnak a tanévben aktuális védőnői iskola egészségügyi 

munkáról (oltások, szűrések, higiénéről előadások). 

 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával 

 

 Játéklehetőség: 

 Az alsó tagozaton a testnevelés órák, énekórák keretében, valamint a délutáni udvari 

foglalkozások alkalmával különféle fogócskák, egyéni és csoportos labdajátékok, 

ugróiskolák- által a játék örömének megszerettetése, a csapatszellem, a kooperációs 

készségek fejlesztése. 

 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

 Minden évfolyamon az évszaknak megfelelő korszerű menüsor összeállítása. 

Alkalmanként az iskola háztartástan termében ezen ételsorok elkészítése az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

 Zöldség és gyümölcs aszalmányok készítése, majd gabona magvak és a szárítmányok 

felhasználásával képek, tablók készítése. (pl. táplálkozási vagy sportolási témában). 

 

 Öltözködés 

Az időjárás és a ruházat megfeleltetése. 

A kamaszkor ruházkodása – praktikus, kényelmes, nem felhívó/kihívó ruhadarabok. 

Alsó tagozaton néhány technika óra keretében öltöztetőbabák készítése a nemeknek 

megfelelően s az aktuális ruhadarabok megalkotásával. 

Felső tagozaton az öltözködés története tablókészítés a technika órák keretében. 

Anyagvizsgálatok- a gyapjú, a pamut, a műszál előnyei- hátrányai (kémia, biológia, 

technika órák keretében). 
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Az öltözetek alkalomnak való megfeleltetése- iskola, házimunka, sport, szórakozóhely, 

kulturális rendezvény, bál.  

 

 Higiénia, tisztálkodás 

Személyi higiénia igényének kialakítása – ápolt külső, harmonikus belső összhangjának 

megteremtése. 

Alsó tagozaton: Mi szerepeljen a tisztasági csomagban? Miért? A higiéniához kapcsolódó 

eszközök, tárgyak összegyűjtése, használatuk megismertetése. 

 

Felső tagozat: A serdülőkor higiéniája  

– védőnői előadássorozat a nemeknek megfelelően, 

– a kozmetikumok helyes használata.  

– tanácsadás védőnők bevonásával.  

A kozmetikumok és a környezet és állatvédelem  

– osztályfőnöki órán, természetismeret órán. 

 

Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése 

Alkoholizmus, dohányzás, drogozás, játékszenvedély. 

Alsó tagozaton 

Néhány ebbe a témakörbe tartozó történet feldolgozása magyar órákon. Fogalmazás 

készítése: pl. egy égve eldobott csikk története/meséje (Mondj nemet c. kiadványból)  

Felsősöknek felvilágosító osztályfőnöki órák rendőrségi munkatárs részéről. A megelőzés 

lehetőségeinek megismertetése a diákokkal és a szülőkkel egyaránt.  

Szituációs gyakorlatok 

Egy-egy szenvedélybetegség kialakulásának pszichés okai, a társaság szerepe.  

Egy-egy megkezdett történet többféle folytatásának kidolgozása. Felvilágosító videofilmek 

feldolgozása osztályfőnöki órák keretében. 

Dohányzás, alkohol, drog egészségkárosító hatásai. Szenvedélybetegségek címmel előadás 

a Védőnői Szolgálat részéről. 
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Ésszerű napirend kialakítása 

A napirend kidolgozása az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

– Reggeli, délelőtti, délutáni, esti tevékenységek. Beszélgetés arról, melyik családban 

hogyan zajlik egy nap – hétköznap, ünnepnap. 

 

Szituációs játékokban egy-egy napszak eseményei  

– a gyerek, a szülő, a nagyszülő szemszögéből 

Idegen nyelvi órákon más népek mentalitása  

– hétköznapjai, ünnepei. 

 

Részvétel a közlekedésben 

Alsó tagozatban 

 Felkészítés a gyalogos közlekedésre  

– séták a környezetismeret órákon – elemi tájékozódás (égtájak, utcanevek)  

gyalogátkelőhely, járda, kerékpárút és járda, közlekedés gyalogosan az úttesten járda 

hiányában. 

Lámpás kereszteződések  

–   Színházlátogatások alkalmával. 

Modellezzünk egy nagyváros közlekedését (Útmintázott szőnyeg, játékautók, villamos, 

troli, elsőbbségadás szabályainak megismerése. Környezetterhelés a közlekedés által.)! 

Felső tagozatban 

Felkészítés a tömegközlekedésre  

– autóbusz, vasút menetrendi információk gyűjtése, útvonaltervezés   

– kirándulásszervezése (országos, Budapesten belüli – várostérkép ismertetése, 

használata) a magyarórák keretében. 

– Szituációs gyakorlatok (a pénztárnál, felszállás a járműre, viselkedési szabályok a 

tömegközlekedési eszközökön, átszállások) 

Közlekedési balesetek megelőzése érdekében 

– rendőri tájékoztató minden évfolyamon az életkori sajátosságoknak megfelelően 

(kerékpáros közlekedés, segédmotoros kerékpár). 

 

Életvezetési képességek kialakítása 

A család. Szerepek a családban. Csonka család, három generációs család. 

Alsó tagozat 
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– fotógyűjtés a családtagokról, 

– jellemzések készítése a családtagokról külső és belső tulajdonságok alapján. 

Dramatizálás  

– Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül 

– Olvasmány feldolgozása. 

Felső tagozat 

– Harmonikus család, családi gondok (szenvedélybetegség, munkanélküliség, válás) 

filmeken keresztül történő feldolgozása. 

– Önismeret fejlesztése  

– Munkamegosztás a családban – a házimunkában való részvétel – bevásárlás, 

mosogatás, takarítás, mosás. 

E feladatok gyakorlása egy-egy osztályrendezvény kapcsán. A háztartási anyagok 

kezelése, tárolása. 

 

Konfliktuskezelés:  

A konfliktusok megelőzésének és kezelésének módszereit szakszerűen és eredményesen 

kell alkalmazni. 

Gyermekek közötti konfliktusok, gyermekek felnőttek közötti konfliktusok kiértékelése, 

megbeszélése. 

 

Szűrővizsgálatok 

 

Évente a gyermekorvos és védőnők szervezésében látás, hallás,  

tisztasági, testmagasság, testsúly, stb. vizsgálatok. 

Évente fogászati szűrésre visszük tanulóinkat. 

 

Egészségnevelési nap 

 

Évente egy alkalommal. Korcsoportoknak megfelelő tesztlap kitöltése, életmódsportok 

körfoglalkozás-szerű megismerése aktív részvétellel szülő, diák és pedagógus részéről. 

Fórum  



109 

 

Beszélgetés az egészségvédelemmel foglalkozó felnőttekkel (orvos- 

  Gyermekjóléti Szolgálat – Egészségfejlesztési Iroda munkatársai) alkalmanként 

meghívott vendégekkel (neves sportoló, szakács, rekorder). 

 

3.9.3.  Az egészségnevelés színterei 

 

 Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

 

 Az iskolai környezet hatása 

Termek, folyosó, udvar, orvosi szoba kialakítása, folyamatos rendben tartása,a termek és a 

folyosó ízléses dekorálása. 

 

A pedagógusok, a dolgozók példamutatása – étkezés, öltözködés, sportolás, dohánymentes 

életmód, konfliktuskezelés, stb.  

 

Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében.  

Pl. rendszeres légzésgyakorlatok a tanórák elején, egészséges tízóraik elfogyasztása, a nap 

problémáinak órák végén történő értékelése, az évszakoknak, alkalmaknak megfelelő 

öltözködés, „Iskolagyümölcs ” programban való részvétel. 

 

Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés pl: az étrend 

összeállításában való részvétel, javaslatok az egészségesebb ételek bevezetésére. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 

Tantárgyakba beépített egészségnevelés. 

 

Alsó tagozaton:  

Magyar órák olvasmánya a családról, a betegségekről, gyógynövényekről, stb.  

Környezetismeret órák tájékozódási gyakorlatai, egészséges ételek készítése, veszélyes 

anyagok kezelése stb. 

Rajzórákon az egészségnevelési témákhoz kapcsolódó pályázatokon való részvétel. 
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Felső tagozaton:  

Magyar órák olvasmányai családról, önismeretről (Kötelező olvasmányok 

családrajzai, közösségrajzai, pl.: A Pál utcai fiúk, A kőszívű ember fiai). 

 

Természetismeret órák egészségtani fejezetei, anyagvizsgálatai. 

Biológia órák nemzeti parkokhoz kapcsolódó témakörök, a vírusok és baktériumok, az 

egészségtani témakörök. 

Kémia órákon környezetünk anyagai és azok tulajdonságai. 

Földrajz órákon a közlekedési lehetőségek, menetrend használati készségek, képességek 

fejlesztése. 

Technika órákon a családi munkamegosztás területei, konyhatechnikai foglalkozások,  

ételkészítési gyakorlatok stb. 

Testnevelés órákon a mindennapos testedzés szervezéséhez, gyakorlatához kapcsolódó 

ismeretek, jártasságok. 

 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanárón kívüli elemek: 

Szakkörök  

– időszakos jellegű: elsősegélynyújtó 

– állandó: sportszakkör 

Előadások – védőnői, rendőrségi munkatárs részéről 

Gyalogtúrák  – a település környékének megismerésére, valamint 

osztálykirándulásokon felkeresett tájegység életközösségeinek alaposabb tanulmányozása. 

 

3.9.4. Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: 

 

 Információgyűjtés (szöveges, képi, könyvből, folyóiratokból, napilapokból, internetről, 

interjúkészítés az egészségnevelésben dolgozó felnőttekkel (szülők, rendőr stb.)). 

 

 Információ feldolgozása (tabló, plakát, cikk, hanganyag). 
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 Szituációs játékok, érveléstechnika elsajátíttatása (előnyök és hátrányok 

mérlegelésével). 

 

 Kirándulások tervezése, szervezése, megvalósítása, értékelése, a gyerekek aktív 

bevonásával – döntéshozatal és közösségi cselekvés gyakoroltatása. 

 

 A szabadidő hasznos és értelmes eltöltésére programok szervezése, azt megelőzően 

ötletbörze, a lehetséges tevékenységek foglalkozások megvalósításához szükséges tárgyi és 

személyi feltételeik számbavétele, körültekintő, megalapozott szervezés. 

 

 Közösségépítés a csoportos feladatmegoldások, az együtt végzett tervező munka során. 

Kooperatív készségek fejlesztése, az önismereti feladatok megoldásával a saját 

személyiségben fellelhető hiányosságokra rávilágítva a lehetséges pozitív irányú 

változások elősegítése, a közösség elfogadása segítségével. 

 

 Művészeti ágak bevonásával a lélek harmóniájának megteremtése, meditatív jellegű 

képsorok képzőművészeti alkotásokról jól válogatott zenei aláfestéssel. Ember és betegség 

téma feldolgozása során Babits versei, Móricz Zs.: A hét krajcár, Molnár F.: A Pál utcai 

fiúk stb.  

 

 A szépirodalmi szemelvények, a szabados megfogalmazást, a korrekt kommunikációt, a 

beszélő és hallgató tiszteletteljes kommunikációját fejlesszék. 

 

Felvilágosító előadások (szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak stb.) áldozatvédelem, 

kábítószer függőség megelőzése, közlekedés, személyes higiéné, kamaszkor testi-lelki 

változásai témaköréből. 

 

Tegyük szebbé iskolánk környezetét! – akció – évi egy tavaszi nagytakarítás; a gyerekek 

bevonásával a tantermek és folyosók dekorációinak, állagmegőrzésének pontversenyben 

való értékelése havi rendszerességgel. 
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3.9.5.. Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 

A)  Belső (iskolai) résztvevők:  

pedagógusok- különös tekintettel a biológia szakos tanár, valamint az osztályfőnökök 

hitoktatók  - a Szentírás tanítása az emberséges magatartásról, a szolgáló szeretet, a 

megbocsátás a lelki egészség megvalósításának lehetőségei 

iskolaorvos, védőnők -szűrővizsgálatok, felvilágosító előadások megszervezésével, 

lebonyolításával. 

 

A pedagógusok részére biztosítjuk a továbbképzés lehetőségét, különös tekintettel az 

osztályfőnökökre, akik a KPI osztályfőnöki továbbképzésein részt vehetnek. Alkalmanként 

a pedagógusok a 120 órás továbbképzési kötelezettségéből mentálhigiénés képzéseket is 

választhatnak. 

 

B) Külső partnereink: 

-     Gyermekjóléti Szolgálat 

- Családsegítő Szolgálat- jelzőrendszer tagjaiként rendszeres kapcsolatot tart fenn az 

iskola ezen intézményekkel  

- Egészségügyi Szolgálat – fogorvos 

- Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 

 

3.9.6.A környezeti nevelés elvei 

 

A felelős, környezettudatos magatartás kialakítása 

Az iskolai környezeti nevelésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy:  

 kialakulhasson a felelős, környezettudatos magatartás, 

 a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek a személyes és környezeti 

értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges 

életvitelhez,  



113 

 

 a diákok megértsék a környezetvédelemmel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel 

kapcsolatos beállítódásaik szilárdak legyenek, és konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg.  

 

3.9.7. Területei 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 

iskolaudvar) kialakítása. 

 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

3.9.8. A környezeti nevelés színterei 

 

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

 példamutató iskolai környezet, 

 tantermek, folyosók, udvar kialakítása, 

 anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

 a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

 szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

 Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, és tanórákba 

beépített foglalkozásokon (múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). 

 

 A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 

 szakkörök, táborok 

 erdei iskola 

 környezetvédelmi akciók 

 előadások, kiállítások 



114 

 

 témanapok 

 rendszeres természetjáró túrák 

 madarak és fák napjának megtartása  

 a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése  

 kirándulások, látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, 

szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,  

 DÖK nap 

 gyűjtési akciók 

 vetélkedők 

 rendhagyó iskolanapok (egészségnap, környezetvédelmi nap). 

3.9.9. A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 

 riport (kérdőíves felmérés), 

 terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, táborok, iskolakert,” iskolazöldítés”), 

 aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, 

újságkészítése, kutatómunka), 

 művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások 

zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

3.9.10. A környezeti nevelésében résztvevők 

 belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok, iskolai alkalmazottak 

 külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, 

művészek, intézmények. 
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3.10. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

3.10.1. Általános elvek 

 

A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem 

tudja, vagy nem is akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen 

ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. 

A gyermek és ifjúságvédelem a tantestület minden tagjának kiemelt feladata. Legfontosabb 

feladatunk a megelőzés.  

Ebben fontos tapasztalatszerzési lehetőség az osztályfőnökök számára a mindennapi 

tapasztalásokon túl a családlátogatás, ha szükségét látja a pedagógus.   A megelőzésben 

fontos a precíz és pontos nyilvántartás. 

Sok esetben a legfontosabb kérdés az égető anyagi problémák megoldása. Ebben az iskola 

elsődleges feladata, hogy megkeresse az állami, önkormányzati, karitatív lehetőségeket, és 

azok igénybevételére felhívja és segítse a szülőket. E mellett aktív szervezők is lehetünk a 

karitatív tevékenységeknek, mindig szem előtt tartva azonban az emberi méltóság 

eszméjét.  

A katolikus iskola nem „elit” képzésre törekszik. Külön figyelmet szentel és segíti a 

gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket. 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő. Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki 

teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt. Ezek remélhetőleg tanítványaink számára 

maradandó értéket képviselnek felnőtt korukban is. Megvédi őket az alkoholizmus, 

kábítószerezés egyéb erkölcsi veszélytől. 

 

3.10.2. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 

 

- Egészségvédelem /védőoltások, rendszeres egészségügyi ellátáson való részvétel, 

rendszeres fogorvosi ellátás, rendszeres táplálkozásra való odafigyelés/ a védőnővel és az 

iskolaorvossal közösen, 
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- családi és közösségi kapcsolatokra való odafigyelés /veszélyeztetett és hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű családok felderítése és megismerése, nyomon követése/, 

- személyiségfejlődés, én-fejlődés segítése, 

- ápoltság, viselkedés, másokban keltett benyomások figyelemmel kísérése, 

- figyelemmel kísérni a tanulás, értelmi fejlődés, játék helyes arányának a kialakítását, 

- anyagi támogatások felderítése, javaslása. 

3.10.3. Iskola-egészségügyi szolgálat 

 

Az iskola külön szerződésben biztosítja az iskolaorvosi és az iskolavédőnői feladatok 

ellátását. 

3.10.4. A nevelők feladatai: 

 

Pontosítani a szociálisan hátrányos helyzetű családokat. 

Megoldás az okok megismerése után. 

Az önkormányzatok által nyújtható támogatások kihasználása. 

Az osztályfőnöki órák témájában érinteni ezeket a problémákat (válás, alkoholizmus, drog, 

stb.). 

Olyan kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, hogy bátran, bármikor és őszintén segítséget 

kérjenek nevelőiktől. 

Kapcsolat tartása az iskolai szociális segítő munkatárssal. Együttműködés a tanulók 

problémáinak megoldásában a szülői igényfelmérések alapján.  

 

3.10.5. Anyagi támogatások, juttatások rendszere 

Amelyet az iskola közvetlenül nyújtani tud: 

 ingyenes tankönyv /tartós tankönyv/ 

 utazási térítés (tanulói havi bérlet) 

 

Amelyben az iskola közreműködik az önkormányzatok felé: 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

- rendkívüli segély 
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3.10.6. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás 

helyi rendje 

 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban:(NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt nevelési, oktatási, 

fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó helyi tanterv elkészítésénél figyelembe 

vesszük: 

 a Köznevelési Törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

 a szülők elvárásait, 

 és az általunk nevelt tanulók sajátosságait, 

 a sajátos nevelésű tanulók számára a fejlesztés a 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. 

 

3.10.7. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 

kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. Kiemelten 

kell kezelni az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesztését. 

E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek. Célzottan szerepet 

kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési 

feladatai között. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív 

fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet. 

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszere kerül előtérbe. 
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A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint 

logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a kompenzációs 

lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 

 

3.11. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

3.11.1. Jutalmazás 

 

A tanulók jutalmazása 

A kötelességeken felül végzett munka minden esetben jutalmazásban részesül. A diákok 

plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelő testületi 

dicséretben részesíthetők. Ez az ellenőrzőbe, osztálynaplóba kerül bejegyzésre és a havi, 

illetve az év végi szorgalom vagy magatartásjegyben is meg kell látszódnia. 

 Kiemelkedő, tanórán kívüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő 

teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, vagy más tárgyjutalomban 

részesülhetnek. 

A kötelességeken felül végzett munka minden alábbi esetben jutalmazásban részesül: 

 

 Nemzeti ünnepek alkalmával iskolai rendezvényeken való szereplés 

 Városi ünnepélyen való sikeres szereplés 

 Iskolai tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezés 

 Körzeti tanulmányi versenyen elért 1-20. helyezés 

 Országos tanulmányi versenyen elért 1-30. helyezés 

 Valamely sportágban elért körzeti 1-3. helyezés 

 Kulturális, művészeti versenyeken, pályázatokon való sikeres szereplés, 1-3. 

helyezés vagy ezzel egyenértékű minősítés 

 Kitartó és lelkes énekkari munka 

 Egyházi ünnepségeken való éneklés, versmondás, rózsafüzér ájtatosságon, 

keresztúton való részvétel 
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 Az aktuális hónapnak, ünnepnek megfelelő osztálydíszítés, a folyosó 

dekorációjának elkészítése 

 Kiemelkedő sportteljesítmény 

 Közösségért végzett munka 

 

a, Osztályfőnöki dicséret – odaítéléséről az osztályfőnök dönt. 

 

b, Szaktanári dicséret – odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 

tantárgyban elért versenyeredményért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és 

folyamatosan kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. tevékenységért.  

 

c, Igazgatói dicséret – tanulmányi versenyen a városi 1-3., a megyei 1-10., az országos 1-

20. helyezettnek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt 

nyújt. 

 

d, Tantestületi dicséret – a tantestület szavazata alapján, tanév végén adható azoknak a 

kitűnő tanulóknak, akik legalább három tantárgyból kitűnő eredményt kaptak. 

 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei 

példás o a házirendet megtartja, annak megtartását társaitól is megkívánja, példája 

pozitívan hat 

o megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival és a 

felnőttekkel való kapcsolatában tisztelettudó 

o képességeit alkotó módon, pozitívan használja fel 

o vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el 

o a közösségi munkában aktív, segíti társait az iskolai élet különböző 

területein 

o az értékelt időszakban nem volt igazolatlan mulasztása 

jó o a házirendet betartja 

o tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget 

o tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható 

o az értékelt időszakban legfeljebb merült fel kifogás magatartásával 

kapcsolatban 

változó o a házirend ellen vét 

o társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható 

o az őt körülvevő környezet esztétikumának, rendjének megtartására fel kell 
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hívni a figyelmét 

o képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak 

ösztönzésre végzi 

o az iskolába és az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja igazolni 

rossz o a házirend ellen tudatosan, rendszeresen és súlyosan vét 

o társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése 

o képességeit bomlasztó tevékenységre használja fel 

o felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal  

o a közösségi munkából kivonja magát 

A félévi magatartás-osztályzata eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő 

jutalmazásban vagy elmarasztalásban részesült. 

 

 

o A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményeire 

példás o a tanórákra való felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a 

pontosság jellemzi 

o óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó 

o a feladatok végzésében ön álló, rendszeres 

o tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és az önálló 

feladatvégzésben 

o munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti 

o önművelése rendszeres és többirányú 

o szorgalmával példát mutat, serkent, ellenérzést nem kelt társaiban 

o írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző 

jó o tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos 

o óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt 

o a tananyag iránt érdeklődik csupán 

o a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten 

igyekszik részt venni 

o írásbeli munkáinak külalakja megfelelő 

változó o óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat 

o a tanórákra való felkészülése rendszertelen 

o feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el 

o érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktív irányulás 

o önművelése rendszertelen 

o információit csak esetenként használja fel 

o írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat 

hanyag o a szorgalom teljes hiánya jellemzi 

o feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi 

o az órai munkában passzív 
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o a tanultakat nem akarja alkalmazni 

o valamely tantárgyból elégtelenül teljesít 

A minősítés az egyéni képességek alapján – a körülmények mérlegelésével – kifejezi a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

3.12. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 

Az a tanuló léphet magasabb évfolyamba, aki az adott évfolyam minden tantárgyából 

teljesítette a minimális követelményeket a szorgalmi időszak alatt.  

A tantárgyak minimális követelményeit a helyi tanterv tantárgyi részei tartalmazzák, 

évfolyamokra lebontva. 

 

1. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyam végén minden tantárgyból az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

 

2. Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon, a tanév végén három tantárgyból szerez „elégtelen” 

osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 

Ennek sikeres letételével magasabb évfolyamba léphet. 

 

3. Amennyiben a tanuló rajta kívülálló okból (pl.: betegségből) származó hiányzása miatt 

nem tudja teljesíteni a minimum követelményeket, akkor a tantestület dönthet az 

osztályozó vizsgán való részvételről. 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel (kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra 

szorul) határozzuk meg a tantárgyi követelmények teljesítését.  

A második évfolyamon év végétől tanulóinknál a hagyományos érdemjeggyel történő 

minősítési formát használjuk. 

 

4. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az 

iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról 

kap bizonyítványt a tanuló. A tanuló az 1. évfolyamon csak akkor utasítható 

évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és 

igazolatlan mulasztása miatt nem tudta teljesíteni.  

 

5. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 
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 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja az igazolatlan mulasztás és 

emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályvizsgát; (A 

nevelőtestület az osztályvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztása száma meghaladja a 20 tanórát és az iskola eleget tett az értesítési 

kötelezettségének.)  

(1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, hittan, 

5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret, hittan, informatika, angol 

7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, hittan, informatika, angol) 

 

 egyéni tanulói munkarend szerint végezte tanulmányait. 

 

3.13. Az iskolai írásbeli és szóbeli gyakorlati beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének rendje 

 

A megtanult ismeretek számonkérése a szorgalmi időszak során folyamatosan történik, 

melynek a következő formái lehetnek: 

 

 Órai felelet írásban, vagy szóban 

 Témazáró dolgozat 

 Órai munka értékelése 

 Házi feladat értékelése 

 Otthoni munka értékelése 

 Megtanult ismeret gyakorlati bemutatása 

Általános elv, hogy a számonkérés előtt figyelmeztetni kell a tanulót. A témazárók előtt 

minden esetben külön meg kell tenni egy héttel előbb. 
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Egy nap kettő témazárónál többet nem lehet íratni. 

A témazáró dolgozatokra két beírt jegyet kapnak tanulóink. A félévi, év végi jegyek 

megállapításánál nem csak a színtiszta matematikai kerekítési szabályokat vesszük 

figyelembe, hanem a tendenciákat is. 

 

Az iskolai nevelő és oktató munkánk egyik fontos feladata, hogy folyamatosan 

ellenőrizzük, értékeljük a tanulók tanulmányi munkáját. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően szóbeli, írásbeli és gyakorlati ellenőrzéssel valósítják meg. 

Az írásbeli beszámoltatásnak több fajtáját alkalmazzuk a nevelési folyamat során. 

3.14. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli 

és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladat adásának elsődleges célja, hogy az órán tanult ismereteket még tovább tudja 

gyakorolni a tanuló, illetve az órákon megbeszélt új ismereteket megtanulja a következő 

órára. 

Olyan feladat nem adható, amelynek megoldásához még nem tanult ismeretek is 

szükségesek, illetve amelyhez olyan eszköz is szükséges, amely nem várható el minden 

családtól (pl. internetes anyag, gépelt munka). 

A házi feladatok mennyiségét úgy kell meghatározni az egyes tantárgyakból, hogy azok 

együttesen is elkészíthetők, megtanulhatók legyenek a tanulók részéről. 

Intézményünk tantestülete a nevelés-oktatás folyamatában fontosnak tartja, hogy tanulóink 

a nevelőktől kapott feladatokat otthon, önálló munka során elvégezzék. A házi feladatok 

fontos szerepet töltenek be a tanórán elsajátított tananyag rögzítésében, a gyakorlás 

elősegíti növendékeink feladattudatának kialakulását, megerősítését. 

A nevelők házi feladatot konkrét nevelési cél megvalósítása érdekében adnak. 

A házi feladatok fajtái: 

3.14.1.Kötelező házi feladat 

3.14.2.Szorgalmi házi feladat 

 

3.14.1.Kötelező házi feladat 

a) Szóbeli házi feladat 
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 tananyaghoz kapcsolódó:   

    - elnevezések – szakkifejezések 

    - fogalmak - összefüggések 

    - szabályok - törvények 

    - ismeretek, melyeket az órai vázlat ill. a tankönyv tartalmaz 

    - tanár által kijelölt részek tartalmaznak 

 Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv alapján a 

munkaközösség évfolyamonként megjelölt. 

 A tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, 

ajánlott irodalom. 

 Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl. 

 

b) Írásbeli házi feladat 

 Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító-tanár által kijelölt 

feladatainak megoldása. 

 Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák 

elkészítése. 

 

Általános szabályok a kötelező írásbeli és szóbeli házi feladatok adására vonatkozóan: 

 A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor kapcsolódjon a tanóra anyagához, 

témájához. 

 Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése, és 

a tantárgyi készségek begyakorlása legyen. 

 Az írásbeli házi feladat együttes mennyisége átlagosan 45 percnél több 

felkészülést ne követeljen a tanulótól. 

 A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű 

elmarasztalásban részesülnek (fekete pont, ellenőrzőbe – naplóba történő beírás, a 

házi feladat pótlása, stb.). 

 A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán 

(a tanulókkal történő ellenőrzés, tanító-tanár javítása). 

Alsó tagozatban – különösen első osztályban – az eredményes készségfejlesztés 
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érdekében heti rendszerességgel ellenőrizzék a tanítók a füzeteket. 

Felső tagozaton a nevelők legalább félévente tekintsék át tanulóik füzeteit, 

munkafüzeteit. 

 Az írásbeli házi feladat értékelése – tartalmi és formai szempontból – egyaránt 

fontos, ezért a nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval. 

 Javítás: - tartalmi hibák vagy formai igénytelenség miatt a feladat újra íratható, 

    - hibás feladatmegoldásánál a javítás egyénileg történik, 

    - az osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás történik, ill. 

hiányosságokat pótolják. 

3.14.2. Szorgalmi házi feladat 

 

a) Szóbeli házi feladat 

 vállalt kiselőadás (referátum) a tananyaghoz kapcsolódva, 

 ajánlott olvasmány – melynek jegyzékét a magyar munkaközösség az érvényes 

tanterv alapján megjelöli évfolyamonként, 

 az éves munkatervben elfogadott tanulmányi versenyekhez a felkészülés. 

 

b) Írásbeli házi feladat 

 képességek fejlődését, tehetség fejlesztését, kibontakozását elősegítő feladatok, 

 az éves munkatervben elfogadott tanulmányi versenyekre feladatmegoldások, 

 írásbeli pályamunkák készítése pályázati felhívásokra. 

 

Általános szabályok a szorgalmi házi feladatokra vonatkozóan: 

 

 A szóbeli és írásbeli szorgalmi házi feladatok a tantárgyi követelményeken felüli 

teljesítményt alapozzák meg. Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához, 

segíti képességeinek fejlesztését, tehetségének kibontakoztatását. 

 Szaktanár ajánlásával azok a tanulók kapnak ilyen feladatot, akik motiváltak a 

tanulásra és önként vállalják ezt a többlet tevékenységet. 

 A szorgalmi feladat mennyisége: 
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egyéni elbírálás alapján más-más terheléssel élhet a szaktanár figyelve a tanuló 

motiváltságának megőrzésére. 

 A szorgalmi feladat gyakorisága: 

 A tanulók egyéni elfoglaltságát figyelembe véve havonta 1-2 alkalommal, kivételt 

képez a tanulmányi versenyekre való felkészülés időszaka. 

 A szorgalmi feladatokat is ellenőrizni és értékelni kell, amelyet az osztályközösség 

előtt tegyünk meg. 

 A szorgalmi munka értékelését követően jutalmazzunk a tanítók és szaktanárok 

által kidolgozott rend alapján. 

A versenyeken való szereplésért a helyi tantervben szereplő jutalmazást 

alkalmazzuk. 

 

A napi felkészülés 

Korosztály A felkészülés módja Betartását 

koordinálja 

1-4. évfolyam: 

egyéni 

időbeosztás 

Az iskolában készülnek a következő tanítási napra. 

Otthoni felkészülésre készség- és képességfejlesztő 

feladatot kapnak, egy órát meg nem haladó 

mennyiségben. 

osztályfőnök 

5-6. évfolyam: 

egyéni 

időbeosztás 

Az iskolában készülnek a következő tanítási napra 

(a kutató- és gyűjtőmunkát kivéve). Másnapi 

felkészülésük átlag napi 1,5 óra alatt 

megvalósítható legyen. Az egy tantárgyból adott 

feladat mennyisége a fél órát ne haladja meg.  

osztályfőnök, 

munkaközösségek 

7-8. évfolyam Másnapi felkészülésük átlag napi 2 óra alatt 

megvalósítható legyen. Az egy tantárgyból adott 

feladat mennyisége a fél órát ne haladja meg. 

osztályfőnök,  

munkaközösségek 
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A tanulók terhelése a hétvégén és a szünetekben 

 

Alapelv: Egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, a napi felkészülési időtartamot 

meg nem haladó feladatot kapnak a gyerekek. A tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi 

feladatokkal, kutatómunka kijelölésével motiválják, segítik. 

 

Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan: 

- önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, 

- adjanak lehetősége a megszerzett tudás alkalmazására. 

 

3.14.3. Általános elvek 

- A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést az 1-3. évfolyamon a pedagógus, 

a továbbiakban a tanuló bejegyzi a tájékoztató füzetbe vagy az ellenőrző könyvbe. A szülő 

a bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul. 

 

- A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményéért a 

tanuló dicséretet kaphat. 

- Ha a tanulónak egy adott tantárgyból csak „jeles’’ osztályzatai vannak (és ennél 

rosszabb osztályzata nincs), dicséretet kaphat. 

 

- A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök 

tesz javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri az 

osztály diákönkormányzatának véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök javaslatát 

a testület többségi döntéssel véglegesíti. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök 

véleménye a mérvadó.  

 

- Havonta az osztályban tanító nevelők javaslatot tesznek az osztályfőnöknek a tanulók 

magatartás-szorgalom jegyeire. 
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I. BEVEZETŐ 
 

1.1.Az iskola küldetésnyilatkozata 

 

Iskolai munkánk célja, hogy - a ránk bízott gyermekeket megismertessük a keresztény 

életformával, s felvértezzük őket a világ kihívásaival szemben. Korszerű, értékálló tudást 

biztosítsunk számukra. Megtanítsuk őket az önálló tanulásra, melyet életük során is használni 

tudnak. Megismertessük velük nemzeti hagyományainkat, hogy globalizálódó világunkban is 

megmaradjanak magyarnak. Olyan emberekké alakítsuk őket, hogy tudjanak keresztényként 

úgy élni, hogy hasznára váljanak hazánknak és embertársainknak. 

 

 

1.2.A pedagógiai program törvényi háttere 

 

 Egyházi törvény 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
3
 

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

 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 501/2013. (III.29.) Korm. rendelet nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 

tankönyellátásban közreműködők kijelöléséről 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 2016. évi módosítása. 

 

 

 

2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

2. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

2.1.1 Az iskolai munkánk célja (iskolánk küldetésnyilatkozata) 

 

Iskolai munkánk célja, hogy - az integrációs nevelés és a kompetencia alapú oktatás 

módszereit is felhasználva - a ránk bízott gyermekeket megismertessük a keresztény 

életformával, s felvértezzük őket a világ kihívásaival szemben. Korszerű, értékálló tudást 

biztosítsunk számukra, kihasználva az integráció lehetőségeit is. Megtanítsuk őket az önálló 
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tanulásra, melyet életük során is használni tudnak. Megismertessük velük nemzeti 

hagyományainkat, hogy globalizálódó világunkban is megmaradjanak magyarnak. Olyan 

emberekké alakítsuk őket, hogy tudjanak keresztényként úgy élni, hogy hasznára váljanak 

hazánknak és embertársainknak. 

2.1.2 Nevelő-oktató munkánk alapelvei 

 

 Munkánkban a nevelést tartjuk elsődlegesnek. 

 Munkánkat a Katolikus Egyház tanítása szerint végezzük, természetesen érvényesül az 

egyenlő bánásmód, a tolerancia elve is. 

 Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, de számunkra ez nem a mindent ráhagyást és 

megengedést jelenti. 

 Az oktatásban törekszünk a korszerű és időtálló ismereteket megtanítani, s olyan 

tanulási módokat, melyekkel képesek lesznek tanítványaink az önálló 

ismeretszerzésre, tanulásra. 

2.1.3 Nevelő-oktató munkánk értékei 

 

 Nevelő munkánk egy meghatározott értékrend szerint folyik. 

 Egységben van a nevelés és az oktatás. 

 Használjuk a korszerű oktatási eszközöket, de nem tekintjük azokat kizárólagos 

megoldásnak. 

 Igyekszünk minden tanulónkban megtalálni és továbbfejleszteni az értékeket. 

 

2.1.4 Nevelő-oktató munkánk feladatai 

 

Nevelő-oktató munkánk feladatai az alábbi területekre terjednek ki: 

 A személyiség fejlesztése 

 Az önálló személyiség fejlesztése 

 A beilleszkedési, magatartási problémák kezelése 

 A közösség építése, fejlesztése 

 Iskolai közösségek, hagyományok 

 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 Szociális hátrányok leküzdése 

 Képesség kibontakoztatását célzó feladatok 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás 

 Integráció 

 Egészségnevelés 

 Környezeti nevelés 

 Testi nevelés 

 Esztétikai nevelés 
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2.1.5 Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai 

 

 Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok 

személyiségéhez, felkészültségéhez. 

 A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás, stb.).  

 A tevékenység megszervezésének módszerei (ellenőrzés, értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás, stb.). 

 A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret stb.). 

 A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, jutalomkönyv, tárgyi 

jutalom, táborozás, stb.). 

 A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés, szóbeli és írásbeli osztályfőnöki 

figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás; nevelőtestület elé 

idézés, szigorú megrovás). 

 

 

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 szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük 

részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú 

korig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való 

viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti 

kapcsolatig. 

 

Célkitűzéseink alapján az alábbi pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

 

a, A tanulók értelmi nevelése 

Az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése. A világ megismerésére, az egész életen keresztül való tanulásra való törekvés 

igényének kialakítása. 
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b, A tanulók erkölcsi nevelése 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása, a 

keresztény erkölcs tanítása szerint. 

 

c, A tanulók érzelmi nevelése 

A környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló, cselekvésre és 

aktivitásra késztető helyes érzelmek kialakítása. 

 

d, A tanulók közösségi nevelése 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése.  

A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása.  

A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

e, A tanulók akarati nevelése 

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatása. A kitartás, a szorgalom, a 

céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 

f, A tanulók hazafias nevelése 

A szülőhely, a lakóhely, a haza múltjának és jelenének megismertetése. A helyi, a nemzeti 

hagyományok, a kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A 

hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

g, A tanulók állampolgári nevelése 

Az alapvető állampolgári kötelességek és jogok megismertetése. A társadalmi jelenségek és 

problémák iránti érdeklődés felkeltése. A közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi 

közéletben való részvételi igény kialakítása. 

 

h, A tanulók munkára nevelése 

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és a 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 

i, A tanulók testi nevelése 

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, 

edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

 

j, A családi életre nevelés 

A harmonikus családi minták közvetítése. A családi közösségek megbecsülése. Ismeretek 

közvetítése a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére. 

  



133 

 

 

k, Pályaorientáció 

Az iskolának a tanulók életkorának megfelelően, a lehetőségekhez képest átfogó kép 

kialakítása a munka világáról. 

 

A helyi tantervet 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 a következők: 

 Részvétel a vallásuknak megfelelő 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 következetes betartása. 
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2.3  Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

2.3.1. Cél 

Az egészségfejlesztés célja, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítse a 

tanulók és a dolgozók egészséges életmódjának kialakítását, megtartását. 

2.3.2. Módszerek 

    Prevenció 

 

Az elsődleges prevenció, hogy eleve olyan környezetet, körülményeket alakítunk ki, 

amely elősegíti az egészséges életmód folytatását. Viselkedési függőségek, valamint a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése. A bántalmazás és 

iskolaerőszak megelőzése. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás. A személyi higiénia 

alapvető követelményeinek elsajátítása. 

     Felvilágosítás 

 

A tanrendi órák során (osztályfőnöki, technika, testnevelés, hittan) gondot fordítunk az 

egészséges életmóddal kapcsolatos kérdések megtárgyalására is. A konkrét anyagok az adott 

tantárgyak részletes helyi tantervében vannak kidolgozva. 

 helyes táplálkozási szokások 

 helyes öltözködés 

 mozgás szükségessége 

 káros élvezeti cikkek fogyasztása 

 biológiai felvilágosítás 

 mindennapos testedzés megvalósítása 

Együttműködés az egészség védelmével kapcsolatban lévő más szervekkel 

 

 Iskolaorvos, háziorvos és védőnő 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 ÁNTSZ 

 Rendőrség 

 

Iskolánknak a fent nevezett szervekkel kialakult, jól működő kapcsolatrendszere van, 

amelyet a továbbiakban is ennek megfelelően kívánunk működtetni. 
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2.4. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

Iskolánk tanárai, dolgozói és tanulói alkotják az iskola közösségét. Ennek a 

közösségnek mindenki, életkorának és státuszának megfelelően, felelős tagja. Mindnyájan 

azért dolgozzunk, hogy közösségünk minél jobban megvalósíthassa a krisztusi eszményeket.  

Az iskolai közösség tagjai tevékenységük nagy részét kisebb közösségeken belül végzik. Ezek 

közül a tantestület és az osztályközösség kiemelkedő jelentőségű. 

2.4.1. Az iskola vallási élete, ünnepei, hagyományai 

 

A katolikus iskolában kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a 

hit ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak 

megalapozott Istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatás „alapvetően 

különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a 

vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye.” (Kat. Isk. 50.) Ezt 

csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell lenni 

a gyerekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent megtettünk, akkor Isten 

kegyelme megad minden fejlődést a diákok lelkében. 

 

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi 

életbe beépülő lehetőségek: 

 A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te 

Deum). 

 Napi ima: reggel a tanítás kezdete előtt az iskola összes tanulója közös reggeli áhítattal 

kezdi a napot, melynek programját az iskola hitoktatói/tanárai szervezik és vezetik. 

 Az utolsó óra után, osztálykeretben közös imát mondunk. 

 Az étkezések előtt és után közös imát mondunk. 

 A kiemelt egyházi ünnepeken szentmisén vesznek részt az iskola tanulói, tanárai, 

dolgozói. 

 A vasárnapi szentmiséken minden gyermek és nevelő a saját plébániáján vesz részt. 

 A misén résztvevő gyermekek olvassák fel az olvasmányt, könyörgést. 

 Alkalmanként a szülői értekezleteken az iskola hitoktatói közül valaki szól a 

szülőkhöz a vallásos neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről. 

 Az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni. 

 Az iskola rendszeresen járatja a katolikus újságokat, folyóiratokat. 

 A hit megismertetése online eszközök használatán keresztül is. 

 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 
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szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát és 

stabilitást adnak. 

Ünnepeink 

 

Az ünnepek, jeles napok évenkénti pontos megünneplését a mindenkori éves munkaterv 

tartalmazza, amely a törvényi előírásokat és az iskolai hagyományokat figyelembe veszi. 

 

A tanév jeles napjai: 

 VENI SANCTE és tanévnyitó 

 TE DEUM, tanévzáró és ballagás 

 lelki napok, lelki gyakorlatok, gyónási alkalmak 

 Sík Sándor nap 

 farsang 

 anyák napja 

 túranapok 

 

 

Egyházi ünnepek: 

 

jan. 18. Árpád-házi Szent Margit 

febr.- márc. NAGYBÖJT, HÚSVÉT 

febr. 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony 

márc. 18. A zalaszabari templom szentségimádása 

márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 

máj.-jún. Pünkösd 

szept. 12. Mária nevenapja 

szept. 24. Szt. Gellért a katolikus iskolák napja 

okt. 08. Magyarok Nagyasszonya 

nov. 01. Mindenszentek 

nov. 02. Halottak napja  

nov. 05. Szt. Imre 

ov. 19. Árpád-házi Szent Erzsébet 

dec. 06. Szt. Miklós 

dec. 08. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

dec. Adventi gyertyagyújtások, KARÁCSONY 
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Állami ünnepek: 

 

jan. 22. A magyar kultúra napja 

márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 

jún. 04. Magyar összetartozás napja 

okt. 06. Aradi vértanúk emléknapja 

okt. 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 

2.4.2. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

Minden embernek – felnőttnek és gyereknek egyaránt – szüksége van arra, hogy 

kapcsolatba kerüljön másokkal. Az adaptív pedagógia szerint a tanulónak éreznie kell, hogy 

tartozik valahová. A külvilágtól, a gyermek környezetétől kapott elismerés igényének 

kifejezésére a megelőzés pedagógiája a „kapcsolat” szót használja. A kapcsolat fontossága 

tehát a következőképpen írható le: az a gyerek, aki biztonságos környezetben nő fel, ahol érzi, 

hogy a többiek (felnőttek és kortársak) szeretik, elfogadják és tisztelik őt, képes lesz minden 

figyelmét és energiáját a tanulásra fordítani. Az ilyen gyerek kérdez, kíváncsi, szívesen tanul, 

kezdeményez, szeretne minél többet megtudni a környező világról. A kapcsolat alapvető 

szükséglete akkor teljesül, ha tanulóink szeretnek iskolába járni, mert megbecsülik őket, 

biztonságban érzik magukat, átélhetik a valahová tartozás és a fontosság érzését. Ehhez a 

pedagógus a következőket biztosítja: 

 érezteti a tanulókkal, hogy értük dolgozik, kész figyelni rájuk; 

 mindig időt szán arra, hogy beszélgessen a diákokkal; 

 érdeklődést mutat a tanulók munkája, játékai és környezete iránt; 

 ösztönözi a gyerekeket arra, hogy dolgozzanak, játsszanak együtt, segítsék egymást; 

 megtartja és teljesíti a tanulókkal közösen vállalt megállapodásokat, kötelezettségeket; 

 szavai és cselekedetei egyaránt azt sugallják, hogy elítéli az etnikai alapú 

megkülönböztetést és a diszkrimináció egyéb formáit; 

 megfelelő diszkrécióval kezeli a tanulókkal és családi helyzetükkel kapcsolatos 

bizalmas információkat. 

Külső kapcsolatok 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli.  

 

Kapcsolatok:   -   Püspökkari Konferencia 

- Püspökkari Titkárság 

- Kaposvári Egyházmegye, mint fenntartó 

- Zalaszabari és vidéki Önkormányzatok 

- Zalaszabari és vidéki óvodák 

- Zalakarosi, Keszthelyi, Pacsai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
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- Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 

- Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményei 

- Nagykanizsai, zalaegerszegi, keszthelyi középiskolák 

- Nagykanizsai Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa 

Antiszegregációs Munkacsoportja 

- Zalaszabari IKSZT (Margaréta Ház) 

- Zala Megyei Kormányhivatal 

 

A fenntartó:  

 Jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Pedagógiai Programot, a 

Házirendet, az intézményi szabályzatokat. 

 Működteti az iskolát. 

 Jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését. 

 Megbízza az igazgatót. 

 Felügyeleti jogokkal rendelkezik, fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület 

döntései felett. 

 Az éves munkatervet és az éves beszámolókat jóváhagyja. 

 Az intézmény vezetője megküldi a fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, 

és minden rendkívüli eseményről köteles értesíteni. 

 

Iskolánkban a gyermekvédelem körében felmerülő problémák jelzése minden 

pedagógus feladata. Az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős jelzik a problémát az 

igazgató felé, aki kapcsolatot tart a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal. A Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat meghívja értekezleteire az igazgatót. 

Munkaközösség 

 

Iskolánkban integrált munkaközösség működik. A szakmai munkaközösség feladatait az 

intézmény Pedagógiai Programja, az Éves Munkaterve és a Szakmai Munkaközösség 

Munkaterve határozza meg. A szakmai munkaközösség az alábbi tevékenységeket folytatja: 

 Javítja az intézményben folyó oktató-nevelő munka szakmai színvonalát, minőségét. 

 Fejleszti a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesíti a módszertani eljárásokat. 

 Kialakítja a közel egységes követelményrendszert, felméri és értékeli a tanulók 

ismeretszintjét. 

 Javaslatot tesz a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

 Figyelemmel kíséri és támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

 A pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvétel megszervezése. 

 A javító, illetve osztályozó vizsgák feladatainak összeállítása, értékelése. 

 

A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja munkaköri 

leírása alapján. A munkaközösség-vezetőjét az igazgató bízza meg a munkaközösség 

véleménye alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A munkaközösség az iskolai 
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munkaterv és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított éves munkaterv 

szerint működik. 

 

A szakmai munkaközösség dönt szakterületén: 

 a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 

 továbbképzési programokról 

 az iskolai tanulmányi versenyek programjáról 

 

A szakmai munkaközösség véleményét, szakterületét érintően be kell szerezni 

 a pedagógiai program elfogadásához 

 a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához 

 

 Az iskolai közösségek kapcsolattartási rendje:  

 

Az igazgatóhelyettes felel a munkaközösségi kapcsolattartásért. Az igazgatóhelyettes a 

munkavégzéshez szükséges információkat átadja a munkaközösség-vezetőnek, melyet ő 

továbbít a munkaközösség tagjainak. A munkaközösség-vezető és az igazgatóhelyettes 

ellenőrzik és aláírják a tanmeneteket. A munkaközösség-vezető elkészíti az éves 

munkaterveket az iskolai éves munkaterv alapján, és leadja az igazgatónak. 

A szakmai és pedagógiai feladatok elvégzésében a munkaközösség tagjai közötti 

kapcsolattartásért a munkaközösség-vezető felel. A tanévzáró értekezleten szóban vagy 

előzetesen írásban beszámolnak a munkaközösség elért eredményeiről, elvégzett munkáról és 

a feladatok teljesítéséről.  

A munkaközösség-vezető, az igazgató, a helyettes, a gazdasági vezető és a püspöki 

biztos minden héten vezetőségi értekezletet tart az aktuális feladatokról. Megbeszélik a 

következő heti, havi programokat és feladatokat. A havi program minden irodában 

kifüggesztésre kerül a hónap elején. A munkaközösség-vezető továbbítja az információkat a 

nevelőtestület tagjai részére. 

 

 

2.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

2.5.1. Általános feladatok 

 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Így általában feladatuk: 

- a tanítási órák megtartása, 

- a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 

- osztályfőnöki feladatok ellátása, 

- iskolai sportköri foglalkozások megtartása, 
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- énekkar, szakkörök vezetése, 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások tartása (korrepetálás, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás, előkészítők stb.), 

- egyéni munkarendes tanuló felkészítésének segítése, 

- könyvtárosi feladatok ellátása, 

- a tanítási órákra való felkészülés, 

- a tanulók dolgozatainak javítása, 

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

- a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített 

órák vezetése, 

- különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

- kísérletek összeállítása, 

- dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

- iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

- a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 

diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

- a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

- tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények 

megszervezése, 

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

- részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 

- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

- osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

- egyéb olyan egyedi/egyszeri feladat, mellyel az iskolavezetés 

alkalomszerűen bízza meg a pedagógust. 

 

A munkaidő heti 40 óra. Év végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg szabadságukat, 

ha munkájukat befejezve az iratokat az igazgatónak hiánytalanul leadták. 
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2.5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök főbb tevékenységeinek összefoglalása 

 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési stb. feladataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek 

alapján szervezi meg, 

 részt vesz a munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, 

bizonyítványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi 

rendes diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 2 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás 

és szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 felkészíti osztályát különböző műsorokra, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet és a 

szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik osztálya tanulónak a középfokú tanulmányokra történő jelentkezésében 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 20. napjáig leadja a gyermekvédelmi felelősnek, és az 

igazgatóhelyettesnek a hátrányos és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű 

és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a naplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, 

a bejárók, a menzások adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

Az osztályfőnök ellenőrzési kötelezettségei 

 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a napló osztályozó részének 

állapotát, az osztályzatokat érintő hiányosságokat jelzi az igazgatóhelyettesnek, 
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 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 

levélben értesíti a szülőket, 

 írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 

eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a 

tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 

valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára. 

 

     Különleges felelőssége: 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy 

az igazgatónak. 

 

 

2.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

2.6.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

 

Intézményünk integrált nevelést-oktatást valósít meg azoknak a sajátos nevelési 

igényű tanulóknak, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékkal, 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral küzdenek. Számukra törvényben megfogalmazott módon 

többlettámogatást nyújtunk, kedvezményeket biztosítunk. Iskolánk a teljes körű befogadásra, 

integrációra törekszik, ezért a tanulókat nem elkülönített osztályokban / csoportban, hanem a 

többi tanulóval együtt neveli-oktatja. Külön foglalkozást – egyéni vagy csoportos 

foglalkozást, rehabilitációs, vagy fejlesztő foglalkozást szervezünk a számukra. Az 

együttneveléssel intézményünk többet vállal, hiszen tanítványaink nyitottabbá, toleránsabbá 

válnak, és megtanulják az igazi felelősségvállalást egymás iránt. 

 

A pedagógusok által végzett feladatok:  

o Gyakori ismétlések beiktatásával segítik a felzárkózást és a tananyag alaposabb 

elsajátítását. 

o Differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítanak a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára.  
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o A tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik a tanulási készségek és az önálló 

tanulásszokásainak kialakításában a tanulási technikák (szövegértés, olvasástechnika), 

megismerésében, alkalmazásában.  

o Felzárkóztató foglalkozások biztosítása.  

o Figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait. 

o Egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. 

o A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti.  

o Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez.  

o Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba.  

o Kapcsolatot tart a gyermekkel foglalkozó tanítókkal, szaktanárokkal, és az iskolán 

kívül dolgozó segítő szakemberekkel, pl.: szakorvos, pszichológus, valamint a 

gyermeket vizsgáló nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal.  

o Társas kapcsolatok kialakításának bátorítása. Az osztályközösségen belüli helyzetük, 

beilleszkedésük figyelemmel kísérése, a peremhelyzet elkerülése érdekében. 

o Az önállóság erősítése, az önálló tanulási módszerek megtanítása, szorgalmazása. 

 

A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi 

rendszer szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző 

klinikai képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok 

atipikus fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

 Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény 

megállapítása céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak 

minősít. A szakértői vélemény alapján integráltan oktathatók. A beszédfogyatékos tanuló a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése 

alól mentességben részesülhet. 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de 

azok fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztése, speciális nevelési igényeinek kielégítése 

a szakértői véleményben ajánlott fejlesztések alapján történik. A beszédfejlesztést a szakértői 

vélemény alapján jogosult gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus végzi az előírt habilitációs, 

rehabilitációs óraszámban. A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni 

fejlesztési terv alapján komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni 

képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében történik. Az integráció 

eredményességéhez szükséges, hogy a beszédfogyatékos tanuló fogadása az integráló iskola 

vezetésének és nevelőtestületének szándékával, döntésével összhangban történjen.  A 

fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti.  
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tanulási, figyelem 

vagy magatartási zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése  

 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében 

részképességzavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, 

az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, 

fejletlensége vagy halmozott előfordulása áll fenn.  

 

A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető 

eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, 

valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex 

tünetegyüttese tartozik. 

 

A fejlesztésük alapelvei:  

 

A részképességzavar 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 fejlesztés kiemelt 

céljai, feladatai:  

 

Diszlexia, diszgráfia:  

 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független 

olvasási és helyesírási gyengeség. Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és 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. Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok 

kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Az 

írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz.  
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A fejlesztés célja:  

 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a 

tanulóban az osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező 

készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

 

Diszkalkulia:  

 

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. A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai 

érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos 

elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális 

kifejezésében.  

 

2.6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai    

 tevékenység 

 

 - Egyéni bánásmód.  

- Kapcsolatfelvétel a családokkal, a lehetséges okok felderítése miatt; a továbbiakban pedig a 

tanácsadás miatt. 

- Tanórákon és a szabadidőben fokozott figyelem a problémás gyerekekre. 

- Szükség esetén szakember bevonása (pszichológus, nevelési tanácsadó) 

- Felzárkóztató foglalkozások biztosítása. 

- A differenciált nevelés-oktatás céljából individuális módszerek, technikák alkalmazása. 

- A tanulási folyamatban a legkisebb lépésekben való haladás elve. 

- Hosszabb gyakorlási, bevésési idő biztosítása.  

- Az állandó motiváció elve: a konkrétumokhoz kötődő, manipuláltató, sokat szemléltető, 

lassan elvonatkoztató metódus.  

- Mozgásos manipuláltatás, nagy- és finommotorikára egyaránt kiterjesztve.  

- Játékosság: a gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan a játékos tevékenységbe ágyazott 

ismeretszerzés. A csoportos játékhelyzetek pedig kitűnő alkalmat biztosítanak a szociális, 

társas viselkedés pozitív alakulására is.  

- Tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk. 

- A kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is lehetőséget biztosítunk a 

tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre (szaktárgyi, kézműves, sport 

szakkörök). 
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2.6.3. A kiemelten tehetséges tanulók tehetséggondozása 

 

A tehetség a legnagyobb emberi érték, melyet óvnunk és gyarapítanunk kell. Az 

adottságok felismerése, a képesség kibontakoztatása, a mindennapok tanóráinak része.  A 

katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől kapott 

adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat.  

 

Minden gyereknek meg kell kapnia a lehetőséget és segítséget, hogy képességeinek 

megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumokért, de nem is 

képessége felett, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, tapintatán 

múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, 

segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és szeretik.  Vagyis 

minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és nekünk, hanem 

saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges velejárója az 

életnek, s a helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos. 

A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő 

terhelést kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, területi és 

országos versenyekre való felkészülés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz feladatok 

kiadása szolgálja. 

 

Cél: A tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása. 

Feladat: A tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőkészségének, 

problémamegoldó módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása, 

kreativitásának fejlesztése, a kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása és 

az egyénhez igazodó fejlesztés.  

 

A fejlesztés lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló formában: 

 - Kiscsoportos és egyéni foglalkozások, 

- Differenciálás, csoportbontás, 

- Iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló/csoportos 

használata, 

- Kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, önálló ismeretszerzés segítése, 

- Motiválás: személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak 

alkalmazása. 

- A tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. 

Segít abban, hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék.  

 

 A versenyek rendszere:  

 

- Iskolai házi versenyek és pályázatok  

- Katolikus iskolák közötti versenyek 
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- Katolikus Pedagógiai Intézet által kiírt versenyek  

- A helyi, területi, országos versenyek (pl. MATEGYE, ZALAMAT) 

- Levelezős versenyek (pl. Harmatcsepp) 

 

 A versenyeken való részvételt, ha ez már előre meg lett hirdetve, az éves munkatervben kell 

meghatározni. 

2.6.4. Továbbtanulás 

 

Iskolánkban a továbbtanulással kapcsolatos feladatok koordinálása mindig a 8. osztály 

osztályfőnökének feladata. Ő az iskolaigazgatóval együtt figyelemmel kíséri a környező 

középiskolák felvételi felhívásait, azokról értesíti a tanulókat és szüleiket. 

A tanulók részére középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk magyar nyelv és 

irodalom matematika, valamint angol nyelv tantárgyakból. 

A nyolcadik évfolyamosok részére pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. Fogadjuk 

iskolánkban az intézményeiket bemutató képviselőket. 

 

2.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

 

A tanulónak joga, hogy kérdéseire érdemi választ kapjon 30 napon belül. Ez történhet 

írásban vagy szóban az ügy jellegétől függően. 

A tanuló véleményét, kérdését közvetlenül megfogalmazhatja tanárának, vagy az 

osztályfőnökön keresztül teheti ezt meg. 

 

A vélemény-nyilvánítás lehetőségei:  

- Év elején az első tanítási napon lezajló iskolagyűlés, 

- Félévente DÖK ülés, az általuk meghatározott rend szerint, 

- Hetente osztályfőnöki óra keretén belül, 

- Naponta az irodában, a meghatározott rend szerint. 

 

Tájékoztatás rendje: 

- Év elején iskolagyűlés 

- Iskolaújság 

- Hetente osztályfőnöki órán 

- Reggelenként a sorakozókor 

- Az iskola hivatalos honlapján, közösségi oldalán 

- Az iskolai hangosítási rendszeren keresztül. 
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2.8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái 

 

Célja: folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok 

erősítése. 

 

2.8.1. Az iskola és a családi ház között kialakult a kapcsolattartásnak egy hagyományos 

rendszere, melyet mi tovább kívánunk működtetni. Ennek módjai: 

 

– Szülőértekezlet (évente három) 

– Fogadóóra (évente legalább három) 

– Új gyerek, új osztályfőnök/szükség esetén családlátogatás 

– Ellenőrző, tájékoztató füzet 

– Iskolaújság 

– Iskola honlapja 

– Levél 

 

28.2. A pedagógusok és a diákok együttműködésének formái: 

 

 igazgatói tájékoztatók  

 DÖK vezető tanár tájékoztatói, megbeszélések  

 osztályfőnökök folyamatos tájékoztatói  

 személyes beszélgetés  

 faliújság  

 iskolai rendezvények, programok 

 internet közösségi oldalai 

2.8.3.  Az iskola és a közvetlen/közvetett partnerek közötti kapcsolattartás formái: 

 

 személyes találkozó  

 levél 

 elektronikus kapcsolat  

 egyéni megkeresés  

 együttműködési szerződések 

 

 

2.9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Alapvető hozzáállásunk, hogy általános iskolában a követelményeket a mindennapos 

iskolába járással kell teljesíteni. 

Rendkívüli egyedi esetekben mindig egyéni mérlegelés alapján dönt a tantestület arról, 

hogy hogyan történjenek a vizsgák. Ezek megállapításakor mindig az egyedi helyzet 

figyelembe vételével döntünk.  
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A vizsgák időpontjait úgy kell megállapítani, hogy a tanulónak egy-egy tantárgyra 

legalább egy hét felkészülési ideje legyen. A követelmények ezeken a vizsgákon is az adott 

tantárgyaknál meghatározott továbbhaladási feltételekhez igazodnak. 

2.9.1. Osztályozó vizsga: 

 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen: 

- meghaladja a 250 tanítási órát,   

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

nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi az osztályvizsgát. A nevelőtestület az osztályvizsgát akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztása száma meghaladja a 20 tanórát.  

 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó 

vizsgát kell tennie. 

 

A tanulónak akkor is osztályozó vizsgát kell tennie, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon 

való részvétele alól, valamint, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tantárgyi 

követelményeinek egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

 

Eljárás rendje:   

 

Az osztályozó vizsga időpontjáról az intézmény értesíti a tanulót egy hónappal korábban.   

Az osztályozó vizsga tantárgyai alsó tagozaton: 

 matematika: minden évfolyamon írásban 

 magyar: minden évfolyamon szóban és írásban 

 környezetismeret: minden évfolyamon szóban 

 idegen nyelv: (4. osztály) szóban és írásban 

 hittan: minden évfolyamon szóban 

 a készségtárgyak: minden évfolyamon szóban, illetve gyakorlatban 

 

Felső tagozaton:  

 matematika: minden évfolyamon írásban 

 magyar: minden évfolyamon írásban 

 történelem: minden évfolyamon szóban 

 természettudomány: (5., 6. osztály) minden évfolyamon szóban 

 földrajz: minden évfolyamon szóban 

 kémia: minden évfolyamon szóban 

 fizika: minden évfolyamon írásban 

 biológia: minden évfolyamon szóban 

 idegen nyelv: minden évfolyamon szóban és írásban 

 hittan: minden évfolyamon szóban 
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 készségtárgyak: minden évfolyamon szóban, illetve gyakorlatban 

 

Ha az osztályozó vizsga írásban történik, egy nap három íratható, és szóban is három 

tantárgyból lehet számon kérni. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb 

harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. Az ellenőrzés, értékelés a helyi tanterv 

követelményeinek megfelelően történik. Az osztályozó vizsga feladatait a szaktanár állítja 

össze. Az osztályozó vizsgán a nevelő testület három tagja van jelen: a szaktanár, mint 

kérdező, az igazgató, mint ellenőr, és a vizsgabizottság elnöke. 

 

2.9.2. Javító vizsga: 

 

Javító vizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból 

elégtelen osztályzatot kapott, illetve az a tanuló, aki az osztályozó vizsgáról számára felróható 

okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. A javító vizsgák ideje 

augusztus 3. hete. A vizsgabizottság létszáma 3 fő. A szaktanár a kérdező, az igazgató az 

ellenőr, a vizsgabizottság elnökét az igazgató bízza meg. Az ellenőrzés, értékelés a helyi 

tanterv követelményeinek megfelelően történik. Az eredményről egy héten belül értesíti az 

intézmény a tanulót. 

 

 

2.10. A felvétel és átvétel helyi szabályai 

 

A felvételnél és átvételnél is alapvető szempont, hogy a jelentkező elfogadja, hogy 

iskolánk a katolikus értékek szerint működik, s ezzel együtt járnak olyan kötelezettségek, 

amelyek egy állami iskolában nem jelentkeznek. A felvételnél nincs területi korlátozás. 

 

Elsős felvételénél, ha Szakértői Bizottság jelölte ki intézményünket fogadó iskolának, 

rendelkezni kell a jelentkezőnek a Szakértői véleménnyel. 

 

Felsőbb évfolyamos átvétel esetén fenntartjuk a jogot, hogy a jelentkező magatartás jegye és 

jegyei alapján döntsünk az átvételről. 

 

A tanulói jogviszonyról az igazgató dönt. A tanuló átvételének szabályozása:  

- az osztályok száma évfolyamonként egy, 

- az osztályok létszáma maximum 15 fő, 

- csak angol nyelv tanulására van lehetőség, 

- a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén az alapító okirat az irányadó. 
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2.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk az elsősegély-nyújtási ismeretek 

megismertetésére, a tanulók életkorának megfelelő szinten. Ezt a gyakorlatot kívánjuk tovább 

folytatni a következő módon: 

 

Órákon tanítunk meg ismereteket, részben külső szakember bevonásával. Ilyen órák:  

 

Osztályfőnöki 5-8. évfolyamokon 

Környezetismeret 1-3. évfolyamokon 

Természetismeret 4-6. évfolyamokon 

Biológia 7-8. évfolyamokon 

Testnevelés 1-8. évfolyamokon 

Technika 1-7. osztály 

A konkrét ismereteket az adott tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák. 

 

A külső szakemberek: iskolaorvos, iskolavédőnő, mentőtiszt, elsősegély-nyújtási ismeretek 

tanítását hivatalosan is végző személy. Igény szerint az érdeklődő tanulók számára szakkört 

szervezünk, melynek keretében szakképzett egészségügyi dolgozó vezetésével szerezhetnek 

komolyabb ismereteket a tanulóink. 
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3.  HELYI TANTERV 
 

3.1 Az iskola által választott kerettanterv (2012) megnevezése 

Felmenő rendszerben kerül kivezetésre a 2020/2021. tanévtől kezdve 

 

51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet 7. § a kerettantervek kiadásáról 

1.számú melléklet Általános iskola 1-4. évfolyam 

2. számú melléklet Általános iskola 5-8. évfolyam 
 

 

3.2 Tantárgyi rendszer évfolyamokra lebontva 

Tantárgyak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz: 

Kötelező óraszám 23 23 23 24 26 25 28 28 200 

Kötelezően választható 

óraszám 2 2 3 3 2 3 3 3 21 

Hittan (nem számít bele 

az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ÖSSZES ÓRASZÁM 26 26 26 28 29 29 32 32 228 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 4+1 4+1 3+1 4 41+9 

Idegen nyelv       2 3 3 3 3 14 

Matematika 4+1 4+0,5 4+0,5 4+0,5 4 3+1 3+1 3+1 29+5,5 

hittan (Erkölcstan helyett) 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 8+8 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek         2 2 2 2 8 

Környezetismeret 1 1+0,5 1+0,5 1+0,5         4+1,5 

Természetismeret         2 2+1     4+1 

Fizika             2 1+1 3+1 

Kémia             1+0,5 2 3+0,5 

Biológia-egészségtan             2 1+1 3+1 

Földrajz             1+0,5 2 3+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 12 

Hon- és népismeret         1       1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 12 

Informatika         +1 1 1 1 3+1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 4 

ÖSSZES ÓRASZÁM 23+2+1 23+2+1 22+3+1 24+3+1 26+2+1 25+3+1 28+3+1 28+3+1 199+21+8 
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3.3 Az iskola által választott kerettanterv (2020) megnevezése 

Felmenő rendszerben kerül bevezetésre a 2020/2021. tanévtől kezdve 

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

alkalmazásáról 

Általános iskola 1-4. évfolyam 

Általános iskola 5-8. évfolyam 
 

 

3.4 Tantárgyi rendszer évfolyamokra lebontva 

Tantárgyak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Össz: 

Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 198 

Szabadon tervezhető óra 2 2 2 2 1 2 2 2 15 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretekbe a fenti 

rendelet 9.§ 1.a szerint) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ÖSSZES ÓRASZÁM 25 25 25 26 29 29 31 31 221 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+1,5 5+1,5 4+1 4+1 3+0,5 3+1 38+8,5 

Első élő idegen nyelv       2 3 3 3 3 14 

Matematika 4+1 4+1 4+0,5 4+0,5 4 4 3+0,5 3+1 30+4,5 

Hittan (Erkölcstan helyett) 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 8+8 

Történelem         2 2 2 2 8 

Állampolgári ismeretek        1 1 

Környezetismeret   1 1         2 

Természettudomány         2 2     4 

Fizika             1 2 3 

Kémia             1 2 3 

Biológia             2 1 3 

Földrajz             2 1 3 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 13 

Hon- és népismeret         

 

1      1 

Dráma és színház       1  1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 11 

Digitális kultúra     1  1  1 1 1 1 6 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 4 

ÖSSZES ÓRASZÁM 22+2+1 22+2+1 22+2+1 23+2+1 27+1+1 26+2+1 28+2+1 28+2+1 198+15+8 

 

Pirossal jelölve a kötelezően megtartandó SZABADON TERVEZHETŐ órák. 
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3.5 Az új kerettanterv felmenő rendszerben történő bevezetésének időpontjai 

 

 

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

2020/2021 
NAT 

2020 

NAT 

2012 

NAT 

2012 

NAT 

2012 
NAT 

2020 

NAT 

2012 

NAT 

2012 

NAT 

2012 

2021/2022 
NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2012 

NAT 

2012 
NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2012 

NAT 

2012 

2022/2023 
NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2012 
NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2012 

2023/2024 
NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

NAT 

2020 

 

 

3.6 Az iskolában alkalmazható tankönyvek, taneszközök kiválasztásának módja 
 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

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

amelyeket az Oktatási Minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A hivatalos 

tankönyvlista elektronikus formában érhető el a KELLO honlapján. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

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

szülők kötelessége. 

 

A taneszköz kiválasztásánál a pedagógusok a következő szempontokat veszik figyelembe:  

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak.  

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító 

esetben vezetünk be.  

 A taneszközök kiválasztásánál mérlegelni kell a költségeket.  
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A 2013-2014-es tanévtől felmenő rendszerben térítésmentesen biztosított tankönyvek az 

iskola könyvtári állományába kerülnek. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az 

állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos 

tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári 

állomány nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, 

továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév 

feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak 

szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által 

megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. 

évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a 

pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény 

könyvtárának. 

 

3.7 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósulásának részletes szabályai 

 

3.7.1 Alsó tagozat 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 

- Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

- Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 

tevékenységközpontú vagy sajátélményű rendszerébe. 

- Teremtsen esélyt a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, az egységes 

műveltségbeli alapok megszerzéséhez, személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 

- Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

nagyobb közösségek értékei iránt. 

- Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

- A tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve differenciálással fokozatosan 

növelje a tanítói terhelést és teljesítményelvárásokat. 
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3.7.2 Felső tagozat 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 

- A nevelő-oktató munka célja, hogy folytassa az előző évek munkáját, a képességek, a 

készségek, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek 

fejlesztését, esélyt adva az eredményesebb munkára. 

- A szakrendszerű oktatással fektessen hangsúlyt a tudástartalmak megalapozásának 

folytatására. 

- A 10-12 éves tanulók esetében az ismeretszerzés folyamatában a képi gondolkodás 

fejlesztése kerül előtérbe, amely a tapasztalatra, a felfedezésre épül. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 

- A nevelő-oktató munka célja, hogy 13-14 éves kortól az elvont fogalmi és az elemző 

gondolkodás képességének fejlesztése kapjon nagyobb hangsúlyt. 

- A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

továbbtanulásra. 

- Alapozza meg a felkészülést a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlására, készítse fel 

őket a társadalomba való beilleszkedésre. 

- Készítsen fel az önművelésre. 

- Neveljen önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos, intenzív 

alkalmazására. 

- Fejlessze, bővítse az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikákat és 

tanulásszervezési módokat. 

- Fejlesztő értékeléssel és az önértékelés képességének fejlesztésével, az önismeret 

alakításával az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban. 
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3.8 Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben (1. és 5. évfolyamon kezdve) áttértünk a 

heti öt testnevelés órás rendszerre. Minden évfolyamon az órarendbe beépítve hetente 4 

testnevelés órát tartunk. Amikor nincs testnevelés óra, a gyerekeknek néptánc órát tartunk. 

A mindenkori harmadik és/vagy negyedik évfolyamosok számára úszásoktatást 

szervezünk Zalakaroson.  

Sportfoglalkozásokon (foci, versenysport, labdajátékok) vehetnek rész az érdeklődő 

tanulók. 

Iskolánk tanulói bekapcsolódnak a különféle városi, területi, megyei versenyekbe 

(atlétika, futball, stb.). 

 

 

3.9 Választható tantárgyak, foglalkozások rendszere 

 

Iskolánkban nem kínálunk fel választható tantárgyakat, mivel az iskola méretei nem teszik 

ezt lehetővé. 

A tanulónak joga, hogy nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezzen és járjon. 

Iskolánk az angol, matematika, magyar, technika, ének, informatika, testnevelés tantárgyhoz 

kapcsolódóan biztosít kiegészítő, tanórán kívüli foglalkozásokat.  

 

Iskolánk biztosít a tanulók részére napközis és tanulószobai foglalkozásokat is. 

Szakköri foglalkozások, sportkörök rendszere 

 

Iskolánkban a következő szakköröket kívánjuk igény szerint működtetni: 

 

Neve Évfolyamok heti óra 

Énekkar 3-8. évfolyam 1 óra 

Sport 1-4. évfolyam 1 óra 

Sport 5-8. évfolyam 1 óra 

Versenysport 3-8. évfolyam 1 óra 

Angol 3. évfolyam 2 óra 

Rajz – kézműves 2-8. évfolyam 1 óra 

Matematika 5-8. évfolyam 1 óra 

 

Szakköreink működésének célja, hogy színesítsék a gyermekek szabadidős 

elfoglaltságainak körét, s egyben olyan ismereteket nyújtsanak számukra, amelyeket 
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másképpen nem szerezhettek volna meg. A szakkörök célja a tehetséggondozás is. 

Szakköreinkkel szemben minden évben elvárásként szerepeltetjük, hogy évente legalább egy 

alkalommal mutassák meg valamilyen formában az évben végzett munkájukat. (Például, 

kiállítással, műsoron való szerepléssel, versenyeken való részvétellel, stb.) 

A felsorolt szakköröket év elején lehetőségként hirdetjük meg és csak kellő érdeklődő 

(minimum 5 fő) esetén indítjuk. Aki a szakkörre beiratkozott, év végéig köteles a 

foglalkozásokon megjelenni.  

Napközis foglalkozások 

 

Mivel az iskolába nagy számú vidéki tanuló jár, számítani kell arra, hogy a napközi 

igénybevétele elég magas % lesz az összlétszámhoz viszonyítva. 

A csoportok számát úgy kell meghatározni, hogy az egyes feladatok ellátását a 

legoptimálisabb módon lehessen végrehajtani.  

Fontos lenne, hogy a mindenkori 1. osztály egy nevelő felügyelete alatt legyen. 

A napközi az utolsó tanóra után kezdődik és kötelezően 16
00

-ig tart, de a bejáró tanulók 

részére a buszok indulásáig biztosítjuk a felnőtt felügyeletet és a kíséretet. 

 

A napközis foglakozások 3 részből állnak:  

- ebédeltetés 

- szabadfoglalkozás 

- tanóra.  

Ezek rendjét a mindenkori tantárgyfelosztás és a délutáni órarend tartalmazza. 

Egyéb iskolai programok: 

Táborok 

 

Iskolánk a hagyományoknak megfelelően nyaranta a tanulók részére - elsősorban 

nyaraltatási szándékkal - tábort szervez, önköltséges áron. 

Kirándulások 

 

    ELV: Az iskola minden diákja, amire elhagyja az iskolát, ismerje meg Magyarország 

minden nagyobb tájegységét. Először a szűkebb környezet, a lakóhelyhez közelebb eső 

vidékeket kell megismerni alsó tagozatban, majd felsőben az ország távolabbi pontjait. 
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Az osztálykirándulásoknak több célja is van: 

1. Ismeretszerzés, a haza megismerése - hazaszeretet (történelem, magyar irodalom, 

művészettörténet). 

2. Közösség formálása, közösség a nevelővel (osztályfőnök). 

3. Természeti környezetünk megismerése, annak szeretete, védelme (földrajz, biológia, 

fizika, kémia). 

 

Turisztika 

 

A tanulmányi kirándulások nem kötelezőek, nem tartalmaznak olyan ismerteteket, 

melyek a továbbhaladás minimális feltételét képeznék. Csak felkínált plusz lehetőségek azon 

családok számára, akik a gyermekük nevelésében fontosnak tartják, hogy minél több helyet, 

természeti és épített értéket személyesen is megismerjenek.  

Az iskola nem tudja felvállalni, de nem is tartja helyesnek, hogy teljesen ingyenesen 

szervezzen meg ilyen programokat, viszont fenntartja azt a jogot, hogy az érdeklődők részére 

megszervezze a kirándulásokat. 

 

 

3.10 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módjai, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái. 

 

A megtanult ismeretek számonkérése a szorgalmi időszak során folyamatosan történik, 

melynek a következő formái lehetnek: 

- órai felelet írásban vagy szóban 

- témazáró dolgozat 

- órai munka értékelése 

- házi feladat értékelése 

- megtanult ismeret gyakorlati bemutatása 

- egyéb, melyet a szaktanár a konkrét ismeret számonkérésére a legalkalmasabbnak 

ítél. 

Általános elv, hogy a számonkérés tényére, előre figyelmeztetni kell a tanulót. Ez 

megtörténhet év elején, de témazárók előtt minden esetben külön is meg kell tenni.  

A felelet jegyeket a naplóba kék tintával, a témazáró jegyeket piros tintával jegyezzük 

be. A témazáró jegyei dupla értékűek. 
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Félévkor és év végén a jegyek megállapításakor nem csak a kerekítés szabályait 

alkalmazzuk, hanem figyelembe vesszük a tendenciákat is. 

 

3.10.1. Az írásbeli beszámoltatás formái, gyakorisága:  

a) Diagnosztikus mérés  

 Célja: A tanulók előzetes ismereti szintjének megállapítása, helyzetfelmérés, feladat 

meghatározó jelleggel az adott tanulócsoportra.  

 Értékelés: A teljesítményeket pontszámokban ill. százalékokban kifejezve adjuk meg, nem 

osztályozzuk.  

 Gyakoriság: A diagnosztikus mérést valamely osztályfokra való belépéskor (pl.: 5. 

évfolyam), tanárváltáskor, iskoláztatás szakaszhatárain ill. egyéb objektív tényező hatására 

végzünk az adott célcsoportban.  

 

b) Formatív mérés  

 Célja: A tanulási folyamat eredményének követése.  

 Formái: írásbeli felelet, röpdolgozat, témaközi felmérés,témazáró dolgozat.  

 Értékelés: A teljesítményeket – a tantervi követelményekkel való összehasonlítás alapján – 

osztályozzuk. A témazáró dolgozatok értékelésénél a már korábban is alkalmazott 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekké történő átváltását alkalmazzuk a szaktárgyak 

esetében:    

 

Teljesítmény  Érdemjegy 

    00 – 33 %  elégtelen (1)  

  34 – 50 %  elégséges (2) 

   51 – 74 %  közepes (3)   

75 – 90 %     jó (4)   

91 % – 100% jeles (5)  

 

 Gyakoriság: A tanulási folyamat által meghatározott időben rendszeresen, tervszerűen 

elosztott gyakorisággal végezzük.  
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c) Szummatív mérés  

 Célja: Az adott évfolyamon, vagy az iskoláztatás határán a tanítási–tanulási folyamat 

eredményének mérése. 

Formái: év végi felmérés, szintmérés, képességmérés, ismeret és tájékozottság mérése. 

Értékelés: A teljesítményeket a törzsanyag követelményeivel (minimum, átlagos, optimum 

szinthez) összehasonlítva pontokban és százalékokban kifejezett értékkel adjuk meg.  

 Gyakoriság: Előre kijelölt év végi időpontokban.  

 

3.10.2. Az írásbeli beszámoltatás rendje 

 

a) A szaktárgyak értékelési rendszerét a helyi tantervek alapján a pedagógusok, szaktanárok 

dolgozzák ki. Egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozat íratható. 

 b) A magyar oktatás helyzetének, színvonalának megállapítását célzó országos és nemzetközi 

mérések (OM – OH által kijelölt mérések), amelyeket minden évben az Oktatási Miniszter 

rendeletben határoz meg. Az OH által kijelölt mérésekben minden évben részt veszünk. A 

felkéréseknek képességeink szerint eleget teszünk. 

 c) Az írásbeli beszámoltatás különféle formáit alkalmazni hivatott személyek: tanító, 

szaktanár, munkaközösség-vezető, szaktanácsadó, igazgató, igazgatóhelyettes, mérési 

szakértő.  

 

3.10.3. A tanulmányi eredmények értékelése 

 

1. Az első évfolyamon félévkor és év végén szöveges minősítéssel (kiválóan, jól vagy 

megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul) határozzuk meg a tantárgyi 

követelmények teljesítését. 

2.  

2. A 2. évfolyamtól a 8. évfolyam végéig a pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét 

tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a 

tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a 

tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 
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Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

jeles (5) 

jó (4) 

közepes (3) 

elégséges (2) 

elégtelen (1) 

(Dicséret a szaktanár javaslatára adható.) 

 

4. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta 

legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 

5. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató 

füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök negyedévente ellenőrzi, és 

az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

6. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében – 

kivétel a minimum követelmények felmérésénél és javítóvizsgán – a tanulók írásbeli 

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

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

nevelők: 

 

Teljesítmény  Érdemjegy 

0 - 33 %   elégtelen (1) 

34 - 50 %   elégséges (2) 

51 - 74 %   közepes (3) 

75 - 90 %   jó (4) 

91 - 100 %  jeles (5) 
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3.11 Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Az első két évben a differenciálás a haladási ütem szerint történik. A biztos alapozásra 

fektetjük a hangsúlyt: az olvasás, az írás, a számolás, a beszédkészség fejlesztésére.  

Csoportbontás indításának szempontjai 

 - Biztosítottak a személyi feltételek. 

- Az osztály létszáma és az osztály képességbeli megoszlása ezt szükségessé teszi. 

- A csoportbontást akkor lehet kezdeményezni, ha az osztálylétszáma minimum 16 fő. 

Egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 - Biztosítottak a személyi feltételek. 

- Legalább 5 fő jelentkezik a foglalkozásra. 

A korrepetálásnak és a logopédiai/gyógypedagógiai/fejlesztő foglalkozásnak nincs alsó 

létszámhatára. 

 

 

3.12 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

3.12.1 Az egészségnevelés alapelve, célja: 

 

- Segítse a tanulókat a testi, lelki és szellemi egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában. 

- Fejlessze az életvezetési képességeket (konfliktuskezelés, családi életszerepek tisztázása, 

érzelmi intelligencia fokozása). 

- Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzésében (egészséges állapot örömteli 

megélése, egészséges táplálkozás, mozgásgazdag életmód, személyi higiéné, járványügyi és 

élelmiszerügyi biztonság, a környezet (háztartás, iskola, közlekedés) veszélyes anyagainak 

kezelése, felismerése, tárolása). 

- Készítse fel a tanulókat a stresszhatások feldolgozására (konfliktuskezelés, stratégiák, a 

szabadidő hasznos, aktív eltöltésének módjai, ezek megszervezése; felkészítés a gyalogos és 

tömegközlekedésre, utasbaleset megelőzés). 

- Segítse elő a környezeti és egészségtudatosság erősödését. (A nemzeti parkok és 

tevékenységük megismerése, a település környezeti problémáinak feltérképezése, a 

gyermekkori betegségek felismerése, megelőzése, egészséges ételek készítése.) 
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- Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára (életmódsport, életminőség sport 

megismertetése, légzésgyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok). 

Az egészségnevelés területei 

 

- Tanév kezdetekor, az első szülői értekezlet alkalmával tájékoztatást szeretnénk adni a 

tanévben aktuális védőnői iskola egészségügyi munkáról (oltások, szűrések, higiénéről 

előadások). 

- Játéklehetőség: Az alsó tagozaton a testnevelés órák, énekórák keretében, valamint a 

délutáni udvari foglalkozások alkalmával különféle fogócskák, egyéni és csoportos 

labdajátékok, ugróiskolák által a játék örömének megszerettetése, a csapatszellem, a 

kooperációs készségek fejlesztése. 

- Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében. 

- Öltözködés: Az időjárás és a ruházat megfeleltetése. A kamaszkor ruházkodása – praktikus, 

kényelmes, nem felhívó/kihívó ruhadarabok. Az öltözetek alkalomnak való megfeleltetése- 

iskola, házimunka, sport, szórakozóhely, kulturális rendezvény, bál. 

- Higiénia, tisztálkodás: Személyi higiénia igényének kialakítása – ápolt külső, harmonikus 

belső összhangjának megteremtése. 

- Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése. 

- Észszerű napirend kialakítása: A napirend kidolgozása az életkori sajátosságoknak 

megfelelően. 

- Részvétel a közlekedésben: Felkészítés a gyalogos közlekedésre. Lámpás kereszteződések. 

Felkészítés a tömegközlekedésre. Közlekedési balesetek megelőzése. 

– A házimunkában való részvétel: bevásárlás, mosogatás, takarítás, mosás. 

Szűrővizsgálatok 

 

Évente a gyermekorvos és védőnők szervezésében látás, hallás, élősködők, testmagasság, 

testsúly, stb. vizsgálatok. 

Évente a fogorvos szervezésében fogászati szűrés. 

Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: 

 

- Információgyűjtés (szöveges, képi, könyvből, folyóiratokból, napilapokból, internetről, 

interjúkészítés az egészségnevelésben dolgozó felnőttekkel (szülők, rendőr stb.)). 
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- Információ feldolgozása (tabló, plakát, cikk, hanganyag). 

- Szituációs játékok, érveléstechnika elsajátíttatása (előnyök és hátrányok mérlegelésével). 

- Kirándulások tervezése, szervezése, megvalósítása, értékelése, a gyerekek aktív 

bevonásával.- - A szabadidő hasznos és értelmes eltöltésére programok szervezése. 

- Közösségépítés a csoportos feladatmegoldások, az együtt végzett tervező munka során. 

- Felvilágosító előadások (szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak stb.) áldozatvédelem, 

kábítószer függőség megelőzése, közlekedés témaköréből személyes higiéné, kamaszkor testi-

lelki változásai. 

3.12.2 Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben 

 

- Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, 

kultúrájával együtt. 

- A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés. 

- A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

- A testi-lelki egészség megőrzése. 

Hosszú távú pedagógiai célok 

 

- Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása. 

- Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése. 

- A környezetetika hatékony fejlesztése. 

- Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 

- Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

- Tolerancia kialakítása, fejlesztése. 

- A környezettudatos magatartás és életvitel segítése. 

- Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése. 

- Az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása. 

- Ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az 

egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát. 

- Helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések. 

- Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség. 
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- A családi életre nevelés fejlesztése. 

- Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése. 

- Hitéletre nevelés. 

Konkrét célok és feladatok 

 

- Természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

- Helyi értékek és problémák feltérképezése. 

- Helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, 

örökbefogadott patak, hulladék szelektálás, energiatakarékosság, helyi védettség stb.). 

- Lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai) . 

- Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken. 

- A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése. 

Szervezeti keretek 

 

Tanórai keretek: A tantárgyak konkrét programjaiban megjelennek a környezeti nevelés 

célkitűzései, feladatai. 

 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

Szakkörök – Környezetvédelmi: A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni 

szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színtere.  

Tanulói pályázatok – Adjunk ki egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önálló 

kutatásra, feldolgozásra. A tanulók motiválása történhet kiírásával a pályázat kiírásával, a 

legjobb munkák díjazásával. A születendő munka formája sokféle lehet: szakmai dolgozat, 

rajz, fotó, film, interjú, irodalmi alkotás. 

Iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek – Megszervezhetjük annak 

kiderítését, hogy mennyire „zöld” az iskolánk. Ennek keretein belül a tanulók felmérést 

végezhetnek az iskolai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az ezzel kapcsolatos költségekről, 

elkészíthetik a csepegő csapok térképét, kutathatják a hulladék kezelési módjait, az 

irodaszerek beszerzési módját és egészségkárosító hatásait, felhasznált mennyiségét, a menza 

zöldítési tervét. Az effajta program nagyon hatékony lehet, hiszen egyszerre mozgósít tanárt, 

diákot, technikai dolgozót és vezetőséget egyaránt. 
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Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon 

szervezzünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-

egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást szervezhetjük magunk is, de 

csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási 

világnap, Autómentes nap). 

 

Néhány fontos környezetvédelmi nap, melyhez csatlakozik iskolánk is. 

Április 22.  Föld Napja 

Május 10.  Madarak és fák napja 

Szeptember 23.  Takarítási Világnap 

Október 31.   Takarékossági Világnap 

   Szárazelem gyűjtés. 

Módszerek 

 

(A környezeti nevelésben jól alkalmazható módszerek alábbi listája egy műhely közös 

munkájának eredménye.) 

 

Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást segítő, 

bizalomerősítő, kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógia 

Modellezés: hatásvizsgálatok, rendszermodellezés, előrejelző, működő modellek készítése, 

elemzése 

Riport módszer: kérdőíves felmérés, direkt riportok, fotóriport 

Projekt módszer: Analízis – akció projektek 

Terepgyakorlati módszerek: terepgyakorlatok, térképkészítés, egyszerű megfigyelések, célzott 

megfigyelések, mérések 

Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák, 

madárvédelmi feladatok, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny 

Közösségépítés: csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében 

A példamutató iskolai környezet tényezői 

 

-A termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása, 

- növények, élősarok, 
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- anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

- gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése, 

- szelektív hulladékgyűjtés, 

- pedagógusok és technikai dolgozók példamutatás, 

- iskolai médiumok zöld rovatai. 

3.12.3. Minőségbiztosítás / minőség-ellenőrzés a környezeti nevelésben 

 

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei 

határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő tevékenységünk 

során – mint azt a korábbi fejezetekből láthattuk – szakítani szeretnénk a passzív befogadás, a 

konvergens gondolkodás egyeduralma, a beszűkítés, az uniformizálás rossz gyakorlatával. Az 

értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes 

személyiségét fejlesztjük. 

A környezetvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a 

tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés 

eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése 

alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése 

magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg. 

 

3.13 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

3.13.1 Általános elvek 

 

A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem 

tudja, vagy nem is akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen 

ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. 

A gyermek- és ifjúságvédelem a tantestület minden tagjának kiemelt feladata, amelyet az 

ifjúságvédelmi felelős fog össze. Legfontosabb feladatunk a megelőzés. Ebben fontos 

tapasztalatszerzési lehetőség az osztályfőnökök számára a mindennapi tapasztalásokon túl 

acsaládlátogatás. Ez minden új osztályfőnök esetében kötelezően megvalósítható az első év 

félévéig, a többi évben abban az esetben, ha szükségét látja a pedagógus. Amennyiben jónak 

látja, erre az eseményre kérheti az iskolai gyermekvédelmi felelős részvételét is. A 

megelőzésben fontos a precíz és pontos hiányzási nyilvántartás. 
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Sok esetben a legfontosabb kérdés az égető anyagi problémák megoldása. Ebben az iskola 

elsődleges feladata, hogy megkeresse az állami, önkormányzati, karitatív lehetőségeket, s 

azok igénybevételére felhívja és segítse a szülőket. E mellett aktív szervezők is lehetünk a 

karitatív tevékenységeknek, mindig szem előtt tartva azonban az emberi méltóság eszméjét. 

A katolikus iskola nem „elit” képzésre törekszik. Külön figyelmet szentel és segíti is a 

gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket. 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő. Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki 

teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt. Ezek remélhetőleg tanítványaink számára 

maradandó értéket képviselnek felnőtt korukban is, és megvédi őket az alkoholizmustól, 

kábítószerezéstől és egyéb erkölcsi veszélyektől.  

3.13.2 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatainak csoportosítása 
 

- Egészségvédelem /védőoltások, rendszeres egészségügyi ellátáson való részvétel, rendszeres 

fogorvosi ellátás, rendszeres táplálkozásra való odafigyelés/ a védőnővel és az iskolaorvossal 

közösen. 

- Családi és közösségi kapcsolatokra való odafigyelés (veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

családok felderítése és megismerése, nyomon követése). 

- Személyiségfejlődés, én-fejlődés segítése. 

- Ápoltság, viselkedés, másokban keltett benyomások figyelemmel kísérése. 

- Figyelemmel kísérni a tanulás, értelmi fejlődés, játék helyes arányának a kialakítását. 

- Anyagi támogatások felderítése, javaslása. 

3.13.3 Iskola-egészségügyi szolgálat 

 

Az iskola külön szerződésben biztosítja az iskolaorvosi és az iskolavédőnői feladatok 

ellátását. 

3.13.4 A nevelők feladatai: 
 

- Pontosítani, konkretizálni, hogy kik tartoznak a szociálisan hátrányos helyzetű családok 

közé. 

- Mi okozza mindezt? 

- Megoldás az okok megismerése után. 

- Az önkormányzatok által nyújtható támogatások kihasználása. 
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- Az osztályfőnöki órák témájában érinteni ezeket a problémákat (válás, alkoholizmus, drog, 

stb.). 

- Olyan kapcsolatot kialakítani a gyerekeket, hogy bátran, bármikor és őszintén segítséget 

kérjenek nevelőiktől. 

3.13.5 Anyagi támogatások, juttatások rendszere 
 

Amelyet az iskola közvetlenül nyújtani tud: 

- ingyenes tankönyv /tartós tankönyv/ biztosítása 

- utazási térítés (bérletek) 

Amelyben az iskola közreműködik az önkormányzatok felé: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

 

3.14 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez kapcsolódó elvek 

 

3.14.1 Jutalmazás, büntetés 

Jutalmazás 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi dicsérettel 

jutalmazza. Ezek az osztálykönyvbe, anyakönyvbe és a bizonyítványba bevezetésre kerülnek. 

A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói 

dicséretben részesíthetők. Ez az ellenőrzőbe, osztálynaplóba kerül bejegyzésre és a havi 

illetve, év végi szorgalom vagy magatartásjegyben is meg kell látszódnia. 

Kiemelkedő, tanórán kívüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő 

teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv- vagy más tárgyjutalomban 

részesülhetnek, amelyet ünnepélyes körülmények között adunk át. 

Tanulmányi eredménytől függően fenntartói ösztöndíjban is részesülhetnek tanulóink.  

Büntetés 

Az alapvető viselkedési szabályok vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának 

és a kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon büntethetőek: 

 Szóban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói elbeszélgetés, figyelmeztetés, 

elbeszélgetés a szülőkkel. 
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Írásban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás. Ezek a 

súlyuknak megfelelően a havi és az év végi magatartás, illetve szorgalom jegyben is 

tükröződnek. Minden esetben az osztálykönyvbe és az ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek. 

Tudomásulvételét a szülő aláírásával jelzi. 

 Különleges minősített esetekben a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat létre az ügy 

kivizsgálására. Határozatai között szerepelhet az okozott kár megtérítése, eltanácsolása az 

iskolából, vagy átirányítása másik iskolába. A fegyelmi eljárás megkezdéséről és döntéséről a 

szülőket tájékoztatni kell. 

  

 3.14.2 A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei 

 

példás: - a házirendet megtartja, annak megtartását társaitól is megkívánja, példája pozitívan 

hat 

- megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival és a felnőttekkel való 

kapcsolatában tisztelettudó 

- vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el 

- a közösségi munkában aktív, segíti társait az iskolai élet különböző területein 

- az értékelt időszakban nem volt igazolatlan mulasztása 

 

jó: - a házirendet betartja 

 - tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget 

 - tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható 

 - az értékelt időszakban legfeljebb egyszer merült fel kifogás magatartásával 

 kapcsolatban 

 

változó : - a házirend ellen vét 

- társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható 

- az őt körülvevő környezet esztétikumának, rendjének megtartására fel kell hívni a 

figyelmét 

- képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre 

végzi 

- az iskolába és az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja igazolni 

 

rossz:  - a házirend ellen tudatosan, rendszeresen és súlyosan vét 



172 

 

- társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése 

- képességeit bomlasztó tevékenységre használja fel 

- felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal 

- a közösségi munkából kivonja magát 

 

A félévi és évvégi magatartás osztályzat eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló 

kiemelkedő jutalmazásban vagy elmarasztalásban részesült. 

 

3.14.3 A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei 

 

példás - a tanórákra való felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság 

jellemzi 

- óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres 

- tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben 

- munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti 

- szorgalmával példát mutat, serkent, ellenérzést nem kelt társaiban 

- írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző 

 

jó: - tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos 

- óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt 

- a tananyag iránt érdeklődik csupán 

- a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten igyekszik 

részt venni 

- írásbeli munkáinak külalakja megfelelő 

 

változó:- óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat 

- a tanórákra való felkészülése rendszertelen 

- feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el 

- érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktív irányulás 

- írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat 

 

hanyag:- a szorgalom teljes hiánya jellemzi 
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- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi 

- az órai munkában passzív 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni 

- valamely tantárgyból elégtelenül teljesít 

 

A minősítés az egyéni képességek alapján – a körülmények mérlegelésével – kifejezi a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

3.15 A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

 

Az léphet magasabb évfolyamba, aki az adott évfolyam minden tantárgyából teljesítette a 

minimális követelményeket a szorgalmi időszak alatt. 

A tantárgyak minimális követelményeit a helyi tanterv tantárgyi részei tartalmazzák, 

évfolyamokra lebontva. 

A tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten tekinti át, és a 

megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamban lépéséről. 

 

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

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyam végén minden tantárgyból az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

o Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez 

„elégtelen” osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban 

javítóvizsgát tehet. Ennek sikeres letételével magasabb évfolyamba léphet. 

o Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon háromnál több tantárgyból szerez „elégtelen” 

minősítést a tanév végén, évfolyamot köteles ismételni. 

o Amennyiben a tanuló rajta kívülálló okból (pl.: betegségből) származó hiányzása miatt 

nem tudja teljesíteni a minimum követelményeket, akkor a tantestület dönthet az 

osztályozóvizsgán való részvételről. 

o 1. évfolyamon az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 

engedélyezheti az évfolyam megismétlését akkor is, ha a tanuló sikeresen teljesítette 

az előírt követelményeket. Ebben az esetben a tanuló a megismételt évfolyamról kap 

bizonyítványt. 

 

A tanuló osztályozó vizsgát tehet, ha: 
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- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb vagy hosszabb idő alatt teljesítse; 

- egyéni munkarendes volt; 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja az igazolatlan mulasztása és 

emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető.(A nevelőtestület az 

osztályvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztása száma 

meghaladja a 20 tanórát és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének.) 

 

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

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladat adásának elsődleges célja, hogy a tanórán tanult ismereteket még tovább 

tudja gyakorolni a tanuló, illetve az órákon megbeszélt új ismereteket megtanulja a következő 

órára. 

Olyan feladat nem adható, amelynek megoldásához még nem tanult ismeretek is 

szükségesek, illetve amelyhez olyan eszköz is szükséges, amely nem várható el minden 

családtól (pl. internetes anyag, gépelt munka). 

A házi feladatok mennyiségét úgy kell meghatározni az egyes tantárgyakból, hogy azok 

együttesen is elkészíthetők, megtanulhatók legyenek a tanulók részéről. 

Külön hétvégi házi feladatot nem adunk a gyerekeknek, de a péntek délutánt még teljes 

értékű munkanapnak tekintjük. Így az akkor – valamilyen szabadidős program miatt – 

elmaradt munkát pótolni kell. 

 

A házi feladatok fontos szerepet töltenek be a tanórán elsajátított tananyag rögzítésében, a 

gyakorlás elősegíti növendékeink feladattudatának kialakulását, megerősítését. 

 

A házi feladatok fajtái: 

- kötelező házi feladat 

- szorgalmi házi feladat 

 

Iskolánkban a házi feladatok adásának elvei és mennyisége 
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1-2. évfolyam: Egyéni időbeosztás alapján a tanulók az iskolában készülnek fel a 

következő tanítási napra az egész napos nevelésben. Az olvasás - írás - számolás feladatainak 

arányban kell lennie egymással. Tanulási idő: max. 45 perc 

 

3-4. évfolyam: Egyéni időbeosztás alapján az iskolában készülnek fel a következő 

tanítási napra az egész napos nevelésben. Szóbeli és írásbeli feladatoknak megfelelő arányban 

kell lennie.Az otthoni felkészülésre készség- és képességfejlesztő feladatot kapnak. Törekedni 

kell az önállóságra. Tanulási idő: 45 perc, max. 1 óra 

 

5-6. évfolyam: A másnapi felkészüléshez az egy-egy tantárgyból adott feladatok 

mennyisége a fél órát ne haladja meg. A napközis tanulók feladataikat az iskolában oldják 

meg, kivéve a kutató- és gyűjtőmunkát. 

A házi feladat adásának szempontjai: 

- Szóbeli - írásbeli megfelelő aránya. 

- Külön odafigyelést igényel az összefoglalórendszerező anyag elmélyítésének segítése. 

- Az elméleti részek tanulásának tanítása. 

Tanulási idő: max. 1-1,5 óra 

 

7-8. évfolyam: A másnapi felkészüléshez az egy-egy tantárgyból adott feladatok 

mennyisége a fél órát ne haladja meg. Tanulási idő: max. 1,5 - 2 óra 

 

 

3.17 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

A mai, állandóan változó világunkban kiemelten fontos szerepe és felelőssége van 

minden oktatási intézménynek, a nevelő- és oktatómunkát végző pedagógusoknak. Ennek 

szellemében alakítottuk iskolánk nevelési célkitűzéseit, fogalmaztuk meg pedagógiai 

programját. 

A nevelés hosszú távú folyamat, amely az iskola, a szülő és a társadalom 

kölcsönhatásában valósul meg. 

Az elsajátítandó ismeretek nyújtása mellett a tanulók teljes személyiségét igyekszünk 

formálni. A gyermeki személyiség fontos összetevője a szorgalom, a kitartás, a tisztességes 

munka, a becsületesség, mely a későbbi felnőtt életének is meghatározója lesz. 
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SZENT GELLÉRT RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ÓVODA 

 

 

T A B 

KOSSUTH LAJOS U. 33. 

 

OM AZONOSÍTÓ: 034005 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

Készítette:          

Nagy-Kálsecz Mariann 

óvodavezető         

      

Mottó: 

„Mikor belépsz a kicsik otthonába, 

Legyen arcodon Jézus nyájassága. 

Szólítsd köréd a kisgyermekeket, 

És simogasd meg fejecskéjüket. 

 

S ha látsz köztük rútat, rongyosat 

gyermeki arccal búbánatosat. 

Ismerd meg a korán szenvedőt,  

S öleld magadhoz és csókold meg őt.” (Gárdonyi Géza) 
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1. Az óvoda helyi pedagógiai programja 
 

 

1.1. Az óvoda jellemző adatai: 

Az óvoda hivatalos elnevezése: Szent GellértRómai Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 

Az óvoda címe: 8660 Tab, Kossuth L. u. 33. 

Az óvoda fenntartója: 

Kaposvári Egyházmegye 

Az óvoda működési engedélyének  

Száma: HF/373/2011. 

Kelte: 2011.06.27. 

Az engedélyező szerv neve: Somogy Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

1.2. Törvényi háttér 

 

 Az 1993. évi LXXXIX. Közoktatási Törvény és annak érvényben lévő módosításai

  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításairól szóló 2012. 

    évi CXXIV: törvény 

 1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai 

 Az 1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 

 Egyházi Törvénykönyv (II. Vatikáni Zsinat dokumentumai) biztosítják. 

A végrehajtási utasításokat az alábbi rendeletek szabályozzák: 

 363/2012. (VIII: 31.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 
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 az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 08.) MKM 

rendelethez. Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszerelésiről és módosításai 

 32./1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség nevelésének irányelve 

kiadásáról és módosításai 

 továbbá a fenntartói és helyi (önkormányzati) rendeletek 

 

 

 

 

 

1.3. Bevezetés 
 

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleik olyan kincse, amelynek értékét kevéssé 

ismerik, s a katolikus óvoda evangelizálós munkája során ez a kincs fokozatosan föltárul. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból 

fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a 

nevelőmunkát segítők) élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron és az ifjúkoron 

át hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. 

Az óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben 

tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges 

védelem illet meg. 
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1.4. A Katolikus Óvoda küldetése 

 

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,…Íme, én veletek vagyok 

mindennap a világ végéig.”(Mt 28, 19-20b) 

 

1.4.1. A katolikus óvoda küldetése a társadalom felé: 

 

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, 

üdvösségre segítése, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek. (Mt 5, 11-

16).  

 

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt 

az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az 

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

óvodai nevelésnek is. 

A katolikus óvodai nevelés az egyház evangelizációs küldetésének része. Jézus Krisztus is 

elküldte tanítványait szerte a világba, hogy hirdessék az evangéliumot. Feladatot adott 

nekik is és nekünk is feladatot ad ma. 

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember 

kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi 

érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik.  

Ez adja a katolikus óvodák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a 

kötelessége, hogy tisztelje az emberi értéket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely 

megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára 

kötelezi. 

A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés, a gyermek 

harmonikus személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik. 

Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az 

óvoda katolikus szellemiségét. 
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1.4.2. A katolikus óvoda küldetése a pedagógus felé: 

 

Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb.  A nevelés eszközei közül a 

krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat), amelyek 

kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk tejesítésében.”  

 

„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.” 
4
 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Célját 

csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelőmunkát segítő dolgozókat, az 

egész alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus küldetéstudat. 

 A munkatársak a fenntartó által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, 

munkájukat aszerint végzik. 

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

belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek.  

 

1.4.3. A katolikus óvoda küldetése a gyermek felé: 

A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el 

a gyermekben, amelyet a neveléssel felszínre kell hozni azoknak, akik a gyermekért 

felelősek. A szülőnek, a pedagógusnak a Mennyei Atya gyermekkelkapcsolatos szándékát 

ki kell fürkésznie és a megvalósulásában segíteni. 

 

Kiemelten fontos, hogy a katolikus óvoda nagy hangsúlyt fektessen a hátrányos helyzetű, 

a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére, számukra az esélyegyenlőség 

megteremtésére, különbözőségük elfogadására, feléjük való szeretetteljes odafordulásra. 

Az óvodapedagógusoknak meg kell mutatnia, miként kell rácsodálkozni a természet 

szépségeire, a dolgok sokaságára, az élet fejlődéseire. 

A katolikus óvodában meg kell ismertetni a gyermekeket Jézus életének fontos 

eseményeivel (a gyermek Jézus hétköznapjai, Jézus megkeresztelése, példabeszédek) és a 

hozzá kapcsolódó szentekkel (Szűz Mária, Szent József). 

                                                           

4
Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 803.2. kánon) 
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A hitre nevelésnek fontos része az ima.  

Sok olyan gyermek van, aki soha nem hallott még erről. Az óvodás gyermeket meg kell 

tanítani arra, hogy Istent megszólíthatjuk, elmondhatjuk érzelmeinket, hogy vele 

beszélgethetünk- ez az ima. 

Fontos, hogy ne csak kötött imádságokat halljon a gyermek. Az imának ebben a korban 

szabadon megfogalmazottnak kell lennie. Az óvodapedagógus tudjon hálát adni és kérni.  

Ha ezt őszinte, tiszta szívből teszi, akkor a gyerekek ezt megérzik, és maguk is követni 

fogják. 

 

 

1.5. Nevelési alapelveink, keresztény szellemű nevelésünk céljai, feladatai 

 

Célja: Bevezetés a keresztény hit és élet világába: 

 Jézus megismertetése és megszerettetése (tájékozódás, tapasztalatszerzés, 

élménygyűjtés) 

 A teremtett világra való rácsodálkozás (Mennyei Atyánk teremtő bölcsességének, 

jóságának felismerése, megköszönése) 

 A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása: a Krisztustól tanult erényekkel 

(felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) 

 A keresztény közösség életébe való bevezetés (Egyházszeretet - hazaszeretet. A 

keresztény család nevelőmunkájának erősítése és kiteljesítése). 

 

Feladata: 

 Isten szeretetének megsejtetése a gyermekekkel. 

 A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása - fejlesztése (öröm, 

hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség). 

 A keresztény élet megtapasztaltatása az óvodai élet során (viselkedési formák, 

keresztény erkölcsi értékek, ünnepi áhítat a liturgikus év ünnepei során). 

 A keresztény ember felelősségének megéreztetése.  

 Nevelési céljaink eléréséhez, feladataink megvalósításához meg kell teremtenünk a 

szükséges feltételeket: gyertyát gyújtunk és elcsendesedünk. 
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 A vallásos tapasztalatok értelmezésében segítjük a gyerekeket (pl.: bibliai történetek 

elmondása közben, templomlátogatások alkalmával). 

 Megtanítjuk őket, hogyan tudunk Istennel beszélgetni, vagyis imádkozni. Különböző 

imákkal ismertetjük meg őket: kérő, köszönő, dicsérő, valamint szabadon 

megfogalmazottakkal.  

 A szabadon megfogalmazottak a pillanatnyi eseményekhez, annak hangulatához 

kapcsolódnak. 

 

 

1.6. Katolikus gyermekkép, óvodakép 

1.6.1. Katolikus gyermekkép 

Kiindulópont: 

 

A gyermek a pedagógus és a család számára Isten ajándéka. 

Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek 

számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s 

meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának. 

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik tudnak szeretni, ki tudják mutatni a szeretetet. 

Az óvodás gyermek lelke egyszerűen és világosan átlátható, ilyen egyszerűen kifejezhető a 

mi küldetésünk:  

A gyermek életkorához mérten a hit felébresztése.  

Mindennek az alapja a keresztségben elnyert istengyermekség. Isten az Atyám, aki figyel 

rám, törődik velem. Iránta való szeretetből vagyok jó, teljesítem kötelességemet.  

Tisztelem szüleimet, nevelőimet, becsülöm társaimat.  

Programunk kialakítása során a játékot alapvető és legfőbb tevékenységi formának 

tekintjük. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy korszerű, esztétikus eszközöket 

használhassanak fel kreativitásuk fejlesztése érdekében. 
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Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a nevelési rendszerünk minden területébe beépülő 

anyanyelvi fejlesztést, amin keresztül istenhívő, családjukat és hazájukat szerető 

gyermekeket kívánunk nevelni. 

Nevelésünk egyik fő feladatának tartjuk a testi fejlődés biztosítását, az egészséges 

életmódra nevelést. Szeretnénk, ha gyermekeink edzettekké válnának, a mozgásuk legyen 

összerendezett (mindennapos mozgás, mozgásos foglalkozások, mezítlábas torna, 

tartásjavító gyakorlatok). 

Szeretnénk sokat tartózkodni a szabadban és az évszaknak megfelelő tevékenységeket 

szervezni számukra, ezzel kialakítani a gyermekek környezetük iránti figyelmességét. 

Alakuljanak finommotoros képességeik, a szem- kéz- mozgás koordináció területén ezt jól 

ki tudják használni (a szem- kéz koordináció majd az írás - olvasás tanulására készít elő). 

Az értelmi nevelés terén a gyerekek egyéni készségeiknek és képességeiknek megfelelően 

legyenek képesek az őket körülvevő világot tapasztalati síkon, tevékenységekbe ágyazottan 

megismerni. Az így szerzett ismeretek között egyszerűbb összefüggéseket felismerni.  

Legyenek képesek egyszerűbb gondolkodási műveletek használatára. Egyéni 

fejlettségüknek megfelelően legyenek képesek a feladatok irányított, majd önálló 

megoldásra. 

A közösségi nevelés területén fő feladatnak tartjuk, hogy a gyerekek nyugodt, családias 

légkörben nevelkedhessenek. Személyiségük kibontakoztatása során különös tekintettel 

vagyunk az előítélet mentességre, és a gyermekeket is erre neveljük. 

 

1.6.2. Katolikus Óvodakép 
 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. 

Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének optimális feltételeit.  

 

Az óvoda funkciói: óvó- védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, melynek 

megvalósulása során a gyermekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a 
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kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Pedagógiai 

tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével segíti a gyermek környezettudatos 

magatartásának alakulását. 

Óvodánk l993. szeptemberében kezdte meg működését. Lehetőség adódott rá, hogy az 

Egyházközség ingatlanjait visszaigényelje. 

Dr. Takács Lajos tabi plébános úr élt ezzel a lehetőséggel, s újraalapította az óvodát. 

A város 2 óvodája közül a mi óvodánk vállalta fel, hogy gyermekeinket keresztény 

szellemben neveljük. 

 

A környező falvakból Zaláról, Torvajról, Lulláról, Sérsekszőlősről, Bábonymegyerről, 

Bedegkérről is érkeznek hozzánk gyermekek. 

Óvodánkban szívesen fogadunk nem katolikus vallású gyermekeket is. 

A társadalomban bekövetkezett változások sok családot létbizonytalanságba sodornak, 

többen a különböző vallásokban keresnek menedéket. A családok komoly nehézségekkel 

küszködnek, és ezt a gyerekek is megérzik.  

Kevesebb gyengédséget, szeretetet kapnak, mint amennyit igényelnek. 

E bekövetkezett változások közepette az óvoda megnövekedett szerepét szerette volna 

óvodánk felvállalni a gyermeknevelés folyamatában. 

Nevelésünk sajátossága, hogy gyermekeink egész napját áthatná a keresztény szellemű 

nevelés. 

A játék, a munka, a tanulás egy sajátos világszemlélettel történik. 

Óvodánk dolgozói tanúságtevő életükkel mintául szolgálnak, így a gyermekek öntudatlanul 

is kapcsolatba kerülnek Istennel. Így tehát nem elméleteket tanítunk, hanem életünk 

részévé válnak a gyerekek. 

Nevelésünk során próbáljuk a szülőkkel megismertetni, hogy a gyermek Isten ránk bízott 

ajándéka. 

Segíteni, illetve folytatni kívánjuk a családok vallásos nevelését, megismertetjük a 

gyerekeket az ünnepek vallásos tartalmával. 

Az egyházi óvoda azt jelenti, hogy keresztény világnézeti alapon folyik a nevelő oktató 

munka. 

Mindenki megtapasztalja, hogy a jó ismerete még senkit nem tesz jóvá, arra rá is kell 

nevelni az embereket. 
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A katolikus óvoda a keresztény erkölcsi elvek, Jézus tanítása és a tízparancsolat alapján 

nevel. Ugyanakkor arra is ránevel, hogy tiszteletben kell tartani a másként gondolkodó 

emberek meggyőződését. 

A katolikus óvodát katolikussá teszi a keresztény nevelési cél, a sajátosan keresztény 

ismeretek, nevelési eszközök, maga a keresztény nevelő. 

A keresztény óvodában a légkör mindig szeretetteljes. Vonzó messzire sugárzó otthona a 

benne megvalósuló keresztény életnek. 

A keresztény nevelési cél teljesen összhangban van az óvoda általános funkcióival és a 

nevelési alapelvekkel. 

Az óvodai nevelésben alapelv:  

 a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi, 

különösen a gyermeki bizalom megnyerése érdekében 

 hangsúlyos szerepet kap a testi, a szociális, és az értelmi képességek egyéni és életkor- 

specifikus alakítása 

 a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával kiemelten fontos az egyénekre 

kiterjedő gondozási feladatok ellátása, valamint az intimitás védelmének biztosítása és a 

személyiségükből adódó különbözőségek elfogadása 

 a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez és a 

keresztény értékrendhez igazodnak 

 az óvodai nevelés biztosítja a gyermek számára a szabad játékot, e tevékenységen 

belül lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását 

 a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, gyermekek önazonosságának megőrzése, 

erősítése, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása, 

támogatása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelme 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása. 
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2. A katolikus óvoda feladatai 
 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése: 

 a hitre nevelés erősítése  

 az egészséges életmód alakítása 

 az érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 

 az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

 

2.1. A hitre nevelés erősítése: 

 

Nevelésünket a keresztény erkölcsi értékekre, normákra alapozzuk. 

Katolikus óvodai nevelésünk céljai és az ahhoz kapcsolódó feladatok megfogalmazásánál 

összefoglaltuk, miként tesszük a Krisztus mértéke szerinti élet megalapozását. 

Mindezt a szülőknek is meg kell mutatnunk, tanítanunk, de nagyon óvatosan, hiszen a 

szülők erre nagyon érzékenyek.  

A keresztény családi nevelés folytatásaként erősítenünk kell a katolikus értékeket, valamint 

azt kiegészítve közvetítjük a gyermekek által a családba. 

A hitre nevelés erősítésében nekünk, óvodapedagógusoknak példát kell adnunk életünkkel, 

tetteinkkel, szavainkkal, hiszen az óvodai nevelőmunka kulcsszereplője az 

óvodapedagógus. 

Nagyon fontos átgondolnunk azokat a folyamatokat, amelyekkel bevezetjük a gyermeket a 

hitéletbe (pl. gyertyagyújtás, bibliai történet elmondása, templomlátogatás, szentmisén való 

részvétel stb.). 

Céljaink: 

 a katolikus embereszmény megalapozása, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása 
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 Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben,  

  ismerjék meg a gyermekek a vallásos környezetet, legyen módjuk 

tapasztalatszerzésre, élménygyűjtésre, ezek közös feldolgozására,  

 alakuljanak ki bennük az alapvető vallási fogalmak tartalmai, ismerjék és szeressék 

meg Jézust, életének főbb eseményeit, példabeszédeit, tanításait és általa a mennyei atyát 

és a szentlelket, Szűz Máriát, mennyei édesanyánkat, 

 a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során, 

  segítsük őket hozzá, hogy megismerkedhessenek a templomi közösséggel, tanulják 

meg a helyes keresztvetést, és kötött szövegű gyermekimákat,  

  Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség fejlesztése, jóság, szófogadás gyakorlása, 

  a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, 

hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség stb.), 

  ismerjék meg a katolikus vallási élet eszközeit, jelképeit, szimbólumait: Egyház, 

egyházi év, liturgia, szentek tisztelete. 

 

2.2. Egészséges életmód alakítása 

 

Az óvodáskorban kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, az egészséges 

életvitel igényeinek alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése. 

 

Feladatunk a szülőkkel együttműködve: 

 

 A gyermekek a testápolási szokásoknak megfelelően teljesen önállóan, felszólítás 

nélkül tisztálkodjanak, fogat mossanak, fésülködjenek.  

 A tisztálkodási eszközökre vigyázzanak, tegyék helyére azokat. Zsebkendőjüket 

önállóan használják.  

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a 

kancsóból.  
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 Esztétikusan terítsenek, higiénikusan étkezzenek. Biztonságosan használják a kanalat, 

villát, kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek.  

 Teljesen önállóan öltözzenek, a ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.  

 A ruhájukat esztétikusan összehajtva tegyék a helyére.  

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet rakni.  

 Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésre törekvés. 

 A gyermekek vigyázzanak testi épségükre, törekedjenek egészségük megóvására. 

 Életkoruknak megfelelően ismerjék a balesetvédelmi szabályokat, és azokat óvónői 

figyelmeztetésre tartsák be. 

 Óvják, védelmezzék külső környezetüket, ismerkedjenek a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságával (papír és egyéb szemét elkülönítése) 

 

Az egészségnevelés alapja:  

 az épület, az udvar, a berendezés, használati eszközök rendszeres felülvizsgálata, 

karbantartása;  

 a korukat, fejlettségüket figyelembevevő berendezés, az ápolt környezet biztosítása; 

megfelelő személyi feltételek (egészséges felnőttek, a nevelőtestület ismereteinek bővítése, 

egészségkultúrája) biztosítása;  

  munka-, baleset- és tűzvédelmi, járványügyi előírások betartása. 

 

 

2.3. Az érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 

A keresztény nevelés elsősorban érzelmi nevelést jelent. 

Az óvodapedagógus példaadó személyiségén keresztül az alapvető keresztény értékek 

közvetítése. 

Mindennek a magva az öröm és a béke, amelyet átsző a reménység, a bizalom és 

biztonság, a szeretet, a féltés az együttérzés és a hála.  

Ez együtt lehetővé teheti, hogy megéreztessük a gyermekekkel, hogy minden mögött a 

Mennyei Atya áll. 
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Ahhoz, hogy a keresztény értékrendet a gyerekek magukénak érezzék, sokat segíthetnek 

óvodánk hagyományainak ápolása, jeles napjaink feldolgozása mellett az egyházi, nemzeti 

illetve világi ünnepek csoport, illetve óvodaszintű megélése.  

Az óvodapedagógus - gyermek, dajka- gyermek, gyermek - gyermek kapcsolat pozitív 

legyen.  

Az óvoda segítse a gyermek jellemének, én-tudatának alakulását, szociális 

érzékenységének fejlődését, engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. 

Alakuljon önfegyelme, sajátítsa el a fegyelmezett, udvarias viselkedésmódot. 

Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, 

neveljen a különbözőség elfogadására.  

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása, szerepazonosulások megélése, szokás- és normarendszer 

megalapozása. 

 

Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely segíti a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak, akaratának, türelmének, szociális érzékenységének, szolidaritás 

érzésének alakítását, fejlődését. A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy 

a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó 

jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét mintegy 

megalapozva a szülőföldhöz való kötődését. 

A kiemelt figyelmet igénylő (a nehezen szocializálható, érzékszervi vagy mozgássérült, 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve kiemelkedő képességű) 

gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén 

megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 

konduktor) közreműködésével.  

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 Átérzik és tudatosul bennük, hogy minden cselekedetük mögött a teremtő Isten 

gondviselése áll. 

 Kötődnek óvodájukhoz, a csoportjukba járó kisebb gyermekekhez és a felnőttekhez. 

Ezt érzelmekben, szavakban, cselekedetekben nyilvánítják ki.  

 Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása. Egymást is figyelmeztetik 

erre.  
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 Szívesen dolgoznak a közösségért, felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak.  

 Konfliktus után megpróbálják társaikkal rendezni a vitás kérdéseket. Igyekeznek 

legyőzni a felmerült akadályokat.  

 Érdeklődnek társaik iránt. Óvodán kívül is szeretettel köszöntik egymást. 

 A csoportjukba érkező vendégeket szívesen fogadják.  

 Szavak nélkül is megértik környezetük számára ismerős jelzéseket. Rácsodálkoznak a 

természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre. Tisztelik, 

megbecsülik, szeretettel gondozzák és védik környezetüket. 

 

 

2.4.  Kommunikáció 

 

Az anyanyelv kiemelt jelentősége: 

 

Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a nevelőközösség 

mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. Az anyanyelv fejlesztése és a 

kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes mintaadással - az óvodai nevelő 

tevékenység egészében kiemelt jelentőségű.  

Hiszen a mai társadalmi szokások nem kedveznek az anyanyelvi elsajátításoknak (TV, 

video, médiák, számítógép stb.). 

Ez a tény meghatározhatja a gyermek gondolkodásmódját, világlátását, magatartását. 

Pici korától hallania, tanulnia, gyakorolnia kell a tiszta magyar nyelvet. Fontos feladatunk 

az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés. Különösen a beszédkedv 

fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a 

válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítanunk. 

Az intézmény sajátos jellegéből adódóan az anyanyelvi fejlesztéshez hozzátartozik a 

felnőtt és a gyermek saját szavaival megfogalmazott ima. 

Hangsúlyos szerepet tulajdonítunk az egyéni anyanyelvi fejlesztésnek. 

Elősegíthetjük játékos beszédindítással, elemi kommunikáció megindításaival (a nap 

folyamán bármikor erre lehetőség adódik), metakommunikációs képességük fejlesztésével, 
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hangdifferenciálásokkal, szókincsfejlesztéssel, helyes kifejezésre szoktatással, a családon 

belüli kommunikáció irányításával, a beszéd és a mozgás koordinálásával. 

Ha külső szakember: logopédus beavatkozása szükséges, az ő feladatai az alábbiak: 

 a gyermek fejlődésének megfigyelése, 

 egyéni beszédfejlődési regiszter vezetése, 

 a beszéd szintjének felmérése óvodába kerüléskor, a beszédhang (alap zöreje) 

minősége, a beszéd ritmusa, szókincsvizsgálat, a beszédhangok ejtése különböző 

hangkapcsolatokban 

  a beszéd fejlesztése az előző szempontok szerint, 

  a különleges nyelvi megnyilvánulások, gyermeknyelvi sajátosságok feljegyzése, 

  a helyes ejtés anatómiai, érzékszervi feltételeinek rendezése, 

  a helyes hangzóejtés megfigyelése, 

 a beszédhangok időtartamának differenciálása - a hosszú, rövid ejtés érzékeltetése, a 

rés- és zárhangok különbsége, 

 a természetes ritmusú beszédhez közelítés, 

 réshangok kialakítása, 

 r” hang előgyakorlatai, kialakítása, 

  zárhangok kialakítása. 

 

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

(Az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása a gyermek tanulásában - egyéni fejlődési 

ütemének megfelelően.) 

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket, 

amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő 

természeti és társadalmi környezetről. A tapasztalatok szerzése történhet spontán és 

tervezett formában, melynek során ismereteik bővítése, rendszerezése valósul meg. 

Az egyéni élményekre épített tevékenységek és élethelyzetek gyakorlása által fejlődjenek 

értelmi képességeik (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és 

kreativitásuk. 
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A mentális - értelmi fejlődés terén a gyermekek legyenek képesek: 

 

 Érzékszerveik útján (látás, hallás, tapintás) az őket körülvevő valóságot tapasztalati 

síkon megismerni, az így szerzett ismeretek között az egyszerű összefüggéseket az óvónő 

irányításával észrevenni, azokat rendszerezni. 

 Kialakult észlelési képességeiket: látás, hallás, tapintás területén, valamint 

finommotoros képességeiket: a szem, kéz és mozgás - koordináció területén 

összerendezetten használni.  

 A tapasztalat útján szerzett ismeretek emlékezetben tartására.  

 Ismereteik alapján életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatok irányított, 

majd önálló megoldására, gondolataik, érzéseik kifejezésére.  

 Érdeklődéssel, aktívan törekedjenek környezetük megismerésére, alkotóképességük 

kibontakozására.  

 Alakuljanak, fejlődjenek kognitív és kommunikációs képességeik. 

 

Kognitív képességek: 

 vizuális észlelés, alaklátás, formaállandóság (alak, forma, szín, méret, rész-egész 

viszony), 

 téri tájékozódás (oldaliság, irányok, viszonyok), 

 észlelt összefüggések vizuális megfogalmazása, 

 feladatmegoldó képesség, 

 gondolkodási műveletek használata (következtetés, konkretizálás, általánosítás, 

összehasonlítás), 

 verbális, vizuális memória és a figyelem tartóssága. 

Kommunikációs képességek: 

 beszédhallás, beszédértés, szóbeli reprodukció, tiszta beszéd 

 hangok ejtése, szókincsgyarapodás 

 mondatszerkesztés 

 értelmes, folyamatos, összefüggő beszéd 
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A fejlődés várható jellemezői óvodáskor végén: 

 Érdeklődnek az őket körülvevő társadalmi és természeti környezet iránt, 

 Megszerzett tapasztalataikat önállóan hasznosítják, építenek azokra, 

 Párbeszéd esetén nyugodtan, figyelmesen végighallgatják a beszélőt, saját 

gondolataikat ezután közlik, 

 Gondolataikat egész mondatokban fejezik ki, tisztán ejtenek minden beszédhangot, 

 Tudnak a térben tájékozódni, 

 Képesek egyszerűbb gondolkodási műveletek használatára, 

 Kialakul szándékos figyelmük, fejlődik verbális, vizuális memóriájuk olyan szinten - 

amely az iskolai élet megkezdéséhez szükséges. 

 

3. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

 

3.1. Személyi feltételek 

 

Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Óvodánkban az óvónők és a 

dajkák szoros együttműködésben dolgoznak. 

Kis óvoda vagyunk, ezért a szükség is úgy kívánja, hogy egymást segítve, egyetértésben 

dolgozzunk.  

Szükséges, hogy az óvoda programját a dajkák is megismerjék az óvónők és a dajkák 

szakmai kapcsolatának tökéletesedése érdekében. 

A katolikus óvodában dolgozók közössége nem tesz különbséget gyerek és gyerek között. 

Elvárjuk, hogy az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak hűek, keresztény elkötelezettségűek legyenek az egyházhoz, nemzethez, 

hazához, embertársaikhoz, az óvodához, szakmájukhoz, munkatársaikhoz, családokhoz, a 

gyermekek szüleihez és a gyermekekhez. Ezeket a keresztény értékeket képviselve életük a 

gyermekek számára követendő mintává, modellé válik. 

Munkájukat becsületesen, lelkiismeretesen, szorgalmasan végezzék. 
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A keresztény pedagógus személyisége: 

 

Az óvodai nevelőmunkának kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés időtartamában fontos. Az 

óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek 

számára. Óvodánkban ezeket várjuk el: 

 Élő hitből fakadó keresztény értékek felelős gyakorlása (ima, szentmise, 

szeretetgyakorlat, vonzó - példás keresztény élet), 

 Keresztény önismeret - aki ismeri és elfogadja helyét a teremtett világban, aki 

törekszik hitbeli és szakmai élete fejlesztésére, 

 Tevékeny részvétel a keresztény közösség életében (hivatástudat, kötelességteljesítés, 

felelősségvállalás), 

 Tanúságtevő életével példaként jár mások előtt, és kívánatossá teszi a keresztény 

életet, 

 Szeretettel fordul a teremtett világ felé, és a szeretet gyakorlásában nem szab feltételt, 

 A gondviselésben bízva sugározza az élet derűjét. 

 

Az óvodában dolgozók munkakör szerinti megoszlása: 

 

Pedagógiai képesítéssel rendelkező, pedagógiai munkát végző, főállású óvodapedagógusok 

száma: 6 fő. 

Pedagógiai asszisztens 1 fő 

Egyéb munkakörben, a nevelő munkát segítő, főállású dajkák száma:3 fő. 

Takarítói munkát végző alkalmazottak száma: 1 fő 

Egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma: 1 fő. 

 

3.2. Tárgyi feltétel 

 

Óvodánk a város, központi részében, a fő utcán helyezkedik el. Udvarunk egy része zöld 

terület, nagyobbik része VIACOLOR kőburkolattal, és gumitéglával kirakott. Az udvar 
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kialakítása, új játékokkal való felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek testi 

szükségleteinek, mozgásigényének kielégítését. 

A csoportszobáink berendezése, eszközökkel való ellátottsága biztosítja játékigényük 

kielégítését. A gyermekek által használt tárgyi felszerelések számukra hozzáférhetően 

vannak elhelyezve. 

Az óvoda teljes felszereltsége megfelel a gyermekek változó testméretének, egészségük 

megőrzése érdekében biztonságos, a baleset megelőzését szolgálja.  

A munkatársak számára megfelelő munkakörnyezet áll rendelkezésre, ami a szülők 

fogadására is lehetőséget biztosít. 

Óvodánk alapterülete: 1180 m
2 

Ebből 

Hasznos alapterület: 297 m
2 

Beépített terület:  földszint 103 m
2 

   emelet 194   m
2 

    tárolók 46   m
2 

   udvar   837  m
2
 

Az 1 főre jutó hasznos alapterület: 4 m
2
 / gyermek         

Csoportszobák száma: 3 

Külön étkeztető és fektető termünk nincs, ezeket a tevékenységeket a csoportszobában 

tudjuk megvalósítani. 

1999 őszére elkészült tornatermünk, amelyre testi nevelésünk megvalósítandó céljaihoz, 

illetve feladataihoz nagy szükségünk volt. 

Az épülethez tartozik egy vezetői iroda és egy nevelői-és egy fejlesztőszoba. 

A vezetői iroda alkalmas az óvónői értekezletek, az óvónők felkészülésének 

megvalósításához. 

2009-ben a földszinti szinten megújult a mosdónk, és 2010-ben felújításra került az emeleti 

szintű mosdónk és a tálaló konyhánk is. 
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3.3. Az óvodai élet megszervezése 

 

Óvodánk életének megszervezésében fontos szempont alapdokumentumaink 

harmonizálása. Óvodai nevelésünk a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek 

keretében valósul meg. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik 

a gyerekekkel. 

Óvodánk életében kiemelt szerepet tulajdonítunk a gondozásnak, ezáltal építhetjük 

kapcsolatainkat a gyermekekkel, valamint segíthetjük önállóságuk fejlődését együtt 

működve a gondozást végző dajkákkal. 

A negyedéves, a havi, a heti, a napi tervezéseknél a gyermekek életkori és az óvoda helyi 

sajátosságaihoz igazodunk. 

A heti rend kialakításánál biztosítjuk a feltételeket a párhuzamosan végezhető, differenciált 

tevékenységek tervezésével, szervezésével. 

Napirendünk összeállításánál figyelembe vesszük a helyi szokásokat, a gyermekek egyéni 

szükségleteit. 

Törekszünk arra, hogy napirendünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemezze, 

amelyben a játék kitüntetett szerepet kap. 

Biztosítjuk a gyermekek fejlődésének nyomon követését és erről a szülőket is 

tájékoztatjuk, fogadóóra keretében. 

Óvodai életünk szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Óvodapedagógusaink 

a gondozás folyamatában is nevelnek, építik kapcsolataikat a gyermekekkel, segítik 

önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző munkatársakkal.  

 

3.3.1 A tevékenységek javasolt szervezeti formái 

 

Tervezetten szervezett tevékenységek Párhuzamosan is végezhető 

differenciált és csoportos tevékenységek 

szervezése 

 Hitre nevelés  

 Mozgás 

 Mozgásos játék (mindennapos 

 Játék  

  Verselés 

  Ének, zene, énekes játék, 
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mozgás) 

 Mesélés 

gyermektánc  

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

 Mozgás  

  A külső világ tevékeny megismerése  

 Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

 

 

 

 

3.3.2 A csoportok napirendjének alakulása 

 

Időtartam: Tevékenység: 

6.30. -12.00 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, ima, öltözködés) 

Játék, párhuzamosan tervezett, differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban. 

Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése. 

Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás 

(teremben, tornateremben vagy a szabadban). 

Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és 

szervezett formában. 

Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad 

levegőn. 

Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítse, tevékenységekben megvalósuló 

tanulás:  

verselés, mesélés 

ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 



199 

 

mozgás 

A külső világ tevékeny megismerése. 

12.00 15.00 Gondozási feladatok, tisztálkodás, öltözködés, étkezés, ima. 

Pihenés, ima. 

15.00 -17.00 Gondozási feladatok, tisztálkodás, étkezés, ima. 

Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig. 

 

 

 

 

3.4. A Szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái, az 

óvoda kapcsolatai 

 

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során figyelembe veszi a családok sajátosságait, 

szokásait. Az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. A katolikus óvodánkban az 

óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 

lehetőségei:  

 kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás, 

  a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes 

nyomon követését szolgálja,  

  internetes kapcsolattartás honlapon, elektronikus levelezésen keresztül, 

  szülői értekezletek szervezése évente 3 alkalom, 

  szülői közösség működésének segítése, 

  játszónapok, nyílt napok szervezése, közös kulturális programok, kirándulások 

szervezése, 

  közös szentmisén való részvétel, 

  az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása, nyílt napok, 

 kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel:a bölcsődével, a szociális 

intézményekkel 

Kapcsolat az óvodai élet során:   

  az intézmény fenntartójával,  
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 a társintézményekkel, más történelmi egyházak által fenntartott intézményekkel,  

 a Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Központtal, az Önkormányzat 

gyermekvédelmi ügyintézőjével, 

 a Pedagógiai Szakszolgálattal,  

  a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,  

  a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel,  

  a Karitász-csoporttal 

  az egészségügyi szervezetekkel, védőnővel, gyermekorvosokkal  

 Kapcsolat az óvodai élet után:az iskolával 

 

 

3.5. A gyermek fejlődésének nyomon követése 

 

A gyermek és körülményeinek megismerése már a beiratkozást követő elbeszélgetéssel 

kezdődik, majd folytatódik az óvodába kerülés előtti időszak feltárásával, anamnézis 

felvételével, „Személyiséglap” kitöltésével. 

A gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), 

valamint a Pedagógiai Programunkban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb 

megfigyeléseket, a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 

eredményt az Óvodai nevelés által szerkesztett - Fejlődési naplóban folyamatosan 

rögzítjük, és követjük az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig.     

A fejlettségmérő lap fő területei: mozgásfejlettség, a testséma, a téri tájékozódás és térbeli 

mozgás fejlettsége, az értelmi fejlettség, finommotoros koordináció fejlettsége, nyelvi 

fejlettség, szociális fejlettség, szociális érettség. A csoporton belüli, a napi tevékenységek 

során megfigyelt viselkedést az óvodapedagógus rögzíti.  

Ezeket az információkat tartalmazó dokumentumokat a gyermek személyi anyagában 

tároljuk, tapasztalatainkról a szülőket tájékoztatjuk. Amennyiben a gyermeket szakértői 

bizottság vizsgálta, a dosszié a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus, 

fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, a szakértői bizottság felülvizsgálatának 

megállapításait is tartalmazza.   

   Legfontosabb a gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése.       

Az óvónőnek azt a szintet kell megtalálnia, amit a gyerek már tud, illetve, amit segítséggel 

meg tud oldani.  
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Ez a játékon keresztül minden tevékenységben jól látható. 

A gyermek fejlődéséről vezetett feljegyzéseinkben el kell érni, hogy minden óvónő tudja, 

melyik gyereket miben, mivel kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan 

fejlődjön, az egyes gyereknek tervezett feladat a gyermek ismeretében tudatos, pontos, 

képességfejlesztő legyen, az óvónők felelősséget érezzenek, felelősséget vállaljanak 

minden gyermek minden területen (érzelem, szocializáció stb.) történő fejlődéséért.   

 

 

 

 

4. Az óvodai élet tevékenységi formái,  és az óvodapedagógus 

feladatai 

 

4.1. Hitre nevelés 

 

A HIT Isten ajándéka, amelynek megtapasztalásához szükséges a szerető, elfogadó légkör 

kialakítása, a bizalom és az érzelmi biztonság megléte. 

A hitre nevelés átszövi mindennapjainkat, az óvodai nevelés egészét. Szeretetteljes 

légkörben próbáljuk erősíteni az összetartozás élményét. 

A kiscsoportban rövid kis imákkal, vallási témájú énekekkel ismertetjük meg a gyerekeket. 

A középső- és a nagycsoportban naponta elcsendesedünk, és reggeli áhítatot tartunk, imát 

mondunk.  

Csoportjainkban egy- egy nap hangulatához, eseményéhez, fejlesztő foglalkozásához 

kapcsoljuk a lelki beszélgetéseinket.  

Hagyomány óvodánk valamennyi csoportjában, hogy gyermekeink életkorához igazodóan 

hetente egy- két, illetve naponta egy alkalommal hitéletre nevelő foglalkozást tartunk, 

melyek erkölcsi beszélgetéseket, bibliai történetek feldolgozását foglalják magukban. 

Étkezés előtt és után, lefekvés előtt mindig imádkozunk. Hiszünk a közös imádság 

megtartó erejében. 
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Közös templomlátogatásokat szervezünk kötetlenül a csoportok heti fejlesztő foglalkozási 

terveihez igazodva. Templomlátogatásunk célja, hogy ismerkedjünk a liturgia eszközeivel, 

megismerjük a templomban a helyes viselkedési szokásokat. 

A közös szentmise látogatásokra gyermekeink szüleit is meghívjuk.  

A liturgikus év eseményeihez kapcsolódva megemlékezünk egyházi ünnepeinkről. 

A közös imádsággal és ünnepléssel próbáljuk a szülőket bevonni az egyházközség életébe. 

Vallási jellegű ünnepeink: 

Veni Sancte              Tanévnyitó szentmise 

szeptember 24.         Szent Gellért - a katolikus iskolák, óvodák napja, egyben 

intézményünk    védőszentjének ünnepe 

november l.              Mindenszentek 

november 2.             Halottak napja  

november l9.            Szent Erzsébet 

december 6.             Szent Miklós (Mikulás ünnepély) 

december 8.             Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

december                 Advent - Karácsony 

január                      Vízkereszt 

február 2.                 Gyertyaszentelő Boldogasszony (gyertyaszentelés) 

február 3.                 Szent Balázs (Balázs áldás)     

február - március     Nagyböjt – Húsvét 

március 19.  Apák napja 

március 25.              Gyümölcsoltó Boldogasszony 

május első vasárnapja    Anyák napja (megemlékezés a legszentebb édesanyáról        

       Szűz Máriáról) 

május - június           Pünkösd 

augusztus 2o.            Szent István király 
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Az ünnepekre (különösen az ADVENTI és NAGYBÖJTI időszakban) készülve jó 

cselekedeteket gyűjtünk, s megjutalmazzuk a gyerekeket szerény kis ajándékkal. 

Az ünnepeket gondosan előkészítjük, majd érzelmi tartalommal töltjük meg és 

méltóképpen zárjuk le. 

Az ünnepeket mindig kiemeljük a mindennapi élet eseményeiből. Fontos feladatunk, hogy 

megtanítsuk a gyermekeket ünnepelni, megéreztessük velük, hogy jó együtt ünnepelni. 

Mindehhez liturgikus jelképeket is használunk - egy szép terítő, egy égő gyertya, feszület, 

Mária szobor. 

Figyelünk arra, hogy lehetőség szerint a közös ünnepeken az óvodában dolgozó összes 

felnőtt részt vegyen. Hiszen az ünneplés akkor teljes, ha együtt tudunk örülni. Hiszünk 

abban, hogy a közös ünneplés megtartó erő. 

Egyéb ünnepeink: 

október 23.                   Nemzeti ünnep 

március l5.                    Nemzeti ünnep 

május l.                         Munkás Szent József ünnepe 

 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk nemzeti ünnepeinknek, hogy általuk átérezhessék a 

gyerekek a szülőföld, a haza szeretetét. Emellett megismerhetik a szülőföldet, az ott élő 

embereket, a hazai tájat, a helyi hagyományokat és népszokásokat. 

 

Hagyomány jellegű ünnepeink: 

Farsangi mulatság 

Gyermeknap 

Tanévzáró ünnepély és a nagycsoportosok ballagása 

Őszi hálaadó nap és a kiscsoportosok óvodássá avatása 

Húsvétváró játszóház télűzéssel 

Luca napi vásár, Lucázás 

Pünkösdvárás pünkösdöléssel 
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A Föld napjának megünneplése 

 

Az ünnepségeink óvodaszintű, illetve csoportszintű megemlékezéssel tartjuk. 

A karácsonyi ünnepélyt (betlehemezéssel) közös nyílt ünnepély keretében tartjuk óvodánk 

tornatermében. 

Egyházi ünnepek alkalmával szentmisén veszünk részt a középső és nagycsoportosokkal. 

Az ünnepek tervezésénél figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait. 

Hagyományként ápoljuk a gyerekek születésnapjának megünneplését. Helyet biztosítunk 

vidám, egyben szórakozást is nyújtó együttléteknek is, melyek örömet okoznak a 

gyermekeknek, egymásiránti barátságra, a közösség összekovácsolására, beszédkészségük 

fejlesztésére is felhasználhatók. Hiszünk a közös szórakozás megtartó erejében. 

Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, keresztény erények) átszövi az óvodai 

élet egészét. 

A közös élményeket nyújtó tevékenységek során alakulnak a gyermekek erkölcsi 

tulajdonságai (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat). 

A bizalom, a feltétel nélküli szeretet átélésével erősödik biztonságérzetük. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

Ünnepek és megemlékezések kapcsán feladat:   

 az ünnep előkészítése és lezárása, 

 az ünneplés jelentőségének megéreztetése,   

  az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése,  

 az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből. 

 

4.2.  Játék 

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. Az óvodás gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának 

alakulása az óvodába lépéstől az iskolába lépésig tart. Az óvodában előtérbe helyezzük a 

szabadjáték túlsúlyának érvényesítését. A játék kiemelt jelentősége megmutatkozik a 
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napirendben, időbeosztásban, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is. A jó játék 

áthatja a gyermek minden tevékenységét, fejleszti az egész személyiségét: mozgását, 

gondolkodását, szabálytudatát, önfegyelmét, társas kapcsolatait. A játék során a gyermek 

megtanul alkalmazkodni, konfliktushelyzeteket kezelni, kudarcot tűrni.  

A gyermek azonosul a felnőttek szerepeivel, viselkedésmintákat sajátít el.  Így válik a játék 

kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást az egész személyiséget 

fejlesztő, élményt adó tevékenységgé.  

 

 

A játék során kitűzött feladatok és elérendő célok: 

 a pedagógus utánozható mintát ad, majd bevonható társ marad, 

 indirekt játékirányítás módszerével alakítja a szabad játékot, amely hosszantartó és 

zavartalan, 

  segítője és kezdeményezője a tevékenység újraindításának a játékfolyamat 

elakadásakor, 

 jelenlétével lehetővé teszi a gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulását, 

  az óvodapedagógusok feladata az élményszerzés lehetőségének megteremtése, amely 

alap a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, a 

konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz, 

 a játékhoz a helyi adottságoknak megfelelően kialakított helyre és egyszerű, 

alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre 

van szükség, 

 a játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, 

aktív, feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése a katolikus óvodapedagógus feladata, 

 megjelenik az anyanyelvi nevelés,  

 formálódik a társas kapcsolatok szintje, minősége, 

 erősödnek a katolikus magatartásformák és szokások.  
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A játék fajtái  

 

A gyakorlójáték során az adott tevékenység örömét éli át a gyermek. A mozgások és a 

hangok játékos ismételgetése leginkább a 3-4 évesekre jellemző, segítik a beszéd- és a 

finommotorika fejlődését. A gyakorlójáték elemei fellelhetők a többi játékfajtában is.  

 

A konstruáló (építő) játék, alkotó kedvet ébreszt, fejleszti a problémamegoldó 

gondolkodást és a kézügyességet. E játék során a gyermek eljut az előzetes elképzelés 

nélküli építéstől a határozott cél és terv alapján történő építésig.   

 

A szimbolikus játék az óvodáskor legjellemzőbb játékfajtája, a világ megismerésének és az 

életre való felkészülésnek egyik legfontosabb eszköze. A gyermek a játék során a 

kiválasztott szerepek átélésével levezeti félelmeit, szorongásait. Utánozza a környezetében 

élőket, azonosul velük. Valóságos mozzanatokat játszik el, saját vágyait belevetítve 

azokba. Kiváltja a gyermekből a társak iránti igényt. A szimbolikus játék kialakulhat 

gyakorlójátékból, vagy építőjátékból is. A nagyobbak (6-7 éves kor) már önállóan, 

kiosztott szerepek és szabályok alapján játszanak.  

 

A dramatikus játékban a gyermekek olyan meséket, történeteket és élményeket játszanak 

el, amelyek érzelmileg hatással vannak rájuk. A dramatizáláshoz, bábozáshoz 

élményszerű, kifejező mese- illetve versmondással igyekszünk kedvet ébreszteni.  

 

A szabályjáték pontos, meghatározott szabályok alapján zajlik, ezek betartását a 

gyermekek önként vállalják. A játék örömét a növekvő feszültség és megnyugvás 

váltakozása adja.   

 

A barkácsolás játék és munkatevékenység is. Elkészítjük a különböző játékokhoz 

szükséges eszközöket, kellékeket, de cél a sérült játékeszközök megjavítása is.  
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A játék feltételei  

 

Az óvodapedagógus feladata a megfelelő körülmények biztosítása.  A megfelelő játékhely 

kialakítása nagy gondosságot kíván. Állandó és igény szerint alakítható játékhelyek segítik 

a kreatív játékot, ahol a játszócsoportok nem zavarják egymást.   

Állandó helyet biztosítunk  

 a bábozáshoz és a mesehallgatáshoz, mesekönyv nézegetéshez 

 a különböző tartalmú szimbolikus játékokhoz, de rugalmasan kezeljük az egyéni 

ötleteket, ügyelve arra, hogy más játszócsoportot ne zavarjanak.   

A játékeszközöket a gyerekek számára elérhető magasságban helyezzük el, így a 

gyerekeket következetesen tudjuk rendszeretetre nevelni.  A gyermekek által létrehozott 

alkotásokra ügyelünk, ezzel tanítjuk őket mások munkájának megbecsülésére.   

 

Mozgásos játéktevékenységre nagyobb szabad területet és megfelelő játékidőt biztosítunk, 

hogy hosszantartó és zavartalan lehessen. Mivel a gyermekek szeretnek egy-egy jól 

sikerült játékot akár napokon keresztül is folytatni, erre lehetőséget teremtünk számukra.  

A játékidő vége felé igyekszünk a gyermekeket a játék lezárásához, nyugvópontra juttatni.    

A nyugodt, elmélyült játéklégkört elsősorban az óvodapedagógus kiegyensúlyozott 

személyisége biztosítja. A játékot ötletadással, ha szükséges, együttjátszással és indirekt 

játékirányítással segítjük. Pozitív élmények biztosításával igyekszünk kiküszöbölni a 

negatív játéktartalmakat.  

Óvodánkban fontosnak tartjuk a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A gyermekek 

játékához olyan eszközöket biztosítunk, melyek tartósak, esztétikusak és biztonságosak. A 

jól megválasztott eszközök kreativitásra, problémamegoldó gondolkodásra, és jó ízlésre 

nevelnek.  Törekszünk arra, hogy a természetben, és környezetünkben előforduló 

eszközöket és anyagokat ismerjék meg és játékukban, barkácsolásban használják fel.  

 

Az óvodapedagógus nevelői szerepe a játék irányításában  

 

A gyermek játékának megfigyelésével megismerhetjük személyiségét, képességeit, 

készségeit, gondolkodását, ismereteit, fejlettségi szintjét. Egy adott játékszinten megrekedt 

gyermeket ötletadással, együttjátszással fejlesztünk tovább.  A gyermekeket a kudarcok 
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elviselésére neveljük, példát mutatva arra, hogy egymás sikerének is lehet örülni. Az 

óvodapedagógus irányító szerepe nélkülözhetetlen tettlegesség, baleset, veszélyhelyzet 

esetén, illetve ha valakire elfogadhatatlan szerepet akarnak ráerőltetni. Mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy óvodásaink a játék során törekedjenek az 

igazságosságra, kialakuljon szabálytudatuk, önérvényesítési törekvésük és a közösségi 

érdek egyensúlyban legyen, becsüljék meg egymás munkáját, kölcsönösen segítsenek 

egymásnak és így jussanak sikerélményhez.  Mindezen tulajdonságok fogékonnyá teszik 

őket a keresztény értékekre.   

 

A fejlődés várható eredménye  

 

 az óvodáskor végére a gyermek kitartóan, hosszú időn keresztül részt vesz egy 

játéktémában, 

  játékában meghatározó a szimbolikus játék, ill. annak elemei, 

  keresi mások társaságát, konfliktusai önálló megoldására törekszik, 

  képes bonyolult építmények létrehozására, 

  kedveli a szabályjátékot és a szabályok betartására törekszik. 

 

4.3.  Mesélés, verselés 

A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez érzéki – érzelmi élményeket 

nyújtva. A magyar gyermekköltészet, irodalom, a népi dajkai hagyományok, gazdag és sok 

alkalmat, jó alapot kínálnak a mindennapos mondókázáshoz, verseléshez, meséléshez. A 

mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi nevelésének egyik legfőbb segítője.  

 

Milyen odaadás, mennyi mindenről megfeledkező áhítat ül ki a mesét hallgató gyermek 

arcára – ha az óvónő tiszta szívből mesél. Az óvodáskor – a szavakkal való játéknak, a 

szavak muzsikájában való gyönyörködésnek a kora.  

 

Az irodalmi nevelés az anyanyelvi kultúra és a műveltség megalapozását szolgálja. Az 

irodalmi művek tartalma hozzájárul a gyerekek világképének kialakulásához, a nemzeti 

kultúra alapjainak lerakásához, az erkölcsi és esztétikai értékek közvetítéséhez. Gazdagítja, 
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színesebbé teszi a gyerekek lelkivilágát, életkörülményeit. Lehetőséget biztosítunk 

nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának megismerésére, amennyiben 

erre igény mutatkozik. A népi mondókák, versek, népi játékok megzenésített formában – 

erősítik az irodalom és a zene kapcsolatát, fokozzák a gyerekekre gyakorolt hatását.  A 

mese alkalmas arra, hogy bemutassa a külvilág és az ember belső világa közötti 

kapcsolatot. Az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos 

alkalmazására nyílik lehetőség: az anyanyelvi játékokban, vers, mese reprodukálásában, 

drámajáték és dramatizálás, bábjáték, képolvasás területén.  

 

Az anyanyelvi nevelés célja: 

 

 az irodalom megszerettetése, 

  a kiválasztott mesékkel, versekkel, mondókákkal, a gyermekek érzelmi, az értemi- 

erkölcsi fejlődése, fejlesztése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása, 

 keresztény erkölcsi elvek, szabályok indirekt módon való közvetítése, 

  bibliai történetek, szentek életének történetével való ismerkedés, életkoruknak, 

értelmi képességeiknek megfelelően. 

Feladatok: 

 mindennapos mondókázás, verselés, mesélés,   

  mesetudat erősítése, a belső képalkotás folyamatának elősegítése, 

  irodalmi élmény nyújtása népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül, 

  érzelmi, esztétikai nevelés,  

  közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével, az 

esetleges nemzetiségi gyermekek esetében is, 

  bábozás, dramatizálás, 

 óvodapedagógus bábjátéka, 

   kommunikáció, 

  gyermek bábjátéka,  

  bábkészítő tevékenység,  

  esztétikai élménynyújtás, 

  személyiségjegyek tükröződése, 

   testséma fejlesztés, 

 drámajáték elemek, 

  szerepazonosulás, 

  metakommunikáció, 
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 önálló versmondásra, mesélésre ösztönzés, 

  nemzeti, keresztényi tudat erősítése, 

 bibliai történetek hallgatása,  

  ünnepek értékének növelése, 

  a könyv szeretetére, olvasóvá nevelés, 

 saját vers- és mesealkotásra, annak mozgással, ábrázolással történő kifejezésére 

ösztönzés, 

 néphagyományok, népszokások megszerettetése, 

 viselkedésformák kialakítása, 

 pszichikus realitásra való ráébresztés, 

  mozgással kísért mondókák, versek megismertetése, 

  érthető cselekményű mesék választása, 

  vidám, humoros alkotások mondása,  

  tündérmesék, állatmesék, klasszikus kortárs mesék megismertetése.  
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Az anyanyelvi nevelés tartalma: 

 

Mesét vagy verset – egy hétig ugyanazt – a hét minden napján hallanak a gyerekek. 

Sokszor szeretik hallani ugyanazt a mesét. Minden ismétlés énerősítő hatású. Szöveghűen, 

eleinte szemléltető eszköz nélkül mesélnek az óvónők, hogy a gyerekek képesek legyenek 

a belső képalakításra. Az irodalmi anyag kiválasztásánál elsődleges szempont a művészi 

érték. Megismertetjük a gyermekekkel népünk hagyományait, szokásait.  

Olyan népmeséket, mondókákat, találós kérdéseket választunk, melyek kapcsolódnak az 

évszakokhoz, időjáráshoz, más természeti témákhoz, jeles napokhoz. A gyermekirodalom 

sokszínűségére építve népi, klasszikus, bibliai és kortárs művekkel találkoznak, így 

megismerkednek néphagyományunkkal, erősödik nemzeti, keresztényi tudatuk.  A mesék 

során azonosulhatnak egy-egy szereppel, miközben tájékozódnak a külső és a belső világ 

viszonylatairól, a megfelelő viselkedésformákról.   

 

Az irodalmi műveket a hét elején eszközök nélkül ismertetjük meg a gyermekekkel, a hét 

többi napján már bábok, eszközök segítségével jelenítjük meg.  

A mesék, történetek eljátszása, bábozása során közösségi élményhez jutnak, fejlődik 

kommunikációjuk, személyiségük. A gyermekek és az óvodapedagógusok is báboznak.  A 

mindennapos mesélés, verselés, mondókázás a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. A délutáni pihenés előtt megnyugtató, csendes légkörben mesélünk 

a gyermekeknek. Ez nagyon fontos mindennapi feladatunk. A megismert mese, vers 

ünnepeken való előadása növeli azok értékét.  Az óvodában megalapozzuk a könyv 

szeretetét és a mesehallgatási, illetve az olvasási kedvet. A gyermekek saját vers- és mese 

alkotása, annak mozgással és ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

Irodalmi anyagunk nagyobb részét a magyar népmesék, népi mondókák, a klasszikus és 

kortárs irodalmi művek, pl. Fésűs Éva könyvei adják, melyekben sok pozitív tulajdonságot 

ismerhetnek meg gyermekeink. 

Rajtuk keresztül a keresztény ember helyes magatartását, erkölcsi normáit is pl., a 

szorgalom, a türelem, a szülők iránti tisztelet, a jószívűség, kitartás, egymás, ill. a 

gyengébbek segítése. 

Szeretjük a tréfás verseket, meséket, történeteket, találós kérdéseket, közmondásokat, 

amelyek még jobban megkedveltetik és megszerettetik gyermekeinkkel az irodalmat.  
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A kiscsoportosoknál a kapcsolatteremtés zökkenőmentessé tételét, a gyermekek érzelmi 

biztonságát segítik a ringató, ölben játszható mondókák, énekes játékok, rövid versek, 

melyek hallgatása, mondogatása közben fejlődik kommunikációs készségük, érzelmi-, 

értelmi életük. Egyszerű, érthető cselekményű meséket (láncmesét, állatmesét, napi 

eseményekről szóló történeteket) választunk.   

 

4-5 éves korban népi mondókákat, kiolvasókat, a magyar gyermekversek közül a vidám, 

humoros, ritmusélményt nyújtó alkotásokat mondunk a gyermekeknek. A mesék 

bővülhetnek egyszerű tündérmesékkel, több eseményből álló állatmesékkel.   

 

A legidősebb korosztály versanyaga a gyermekkor élményvilágára épülő lírai versekkel, 

különböző típusú népi mondókákkal, kiolvasókkal gazdagodik, gyakran használt 

közmondásokkal ismertetjük meg őket. Cselekményes népmesék, klasszikus tündérmesék, 

tréfás műmesék alkotják a meseanyagot. Folytatásos meseregényeket is olvasunk nekik.   

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban: 

 

 A gyermekek szorongását, belső feszültségét oldhatjuk a bensőséges személyes 

kapcsolattal, 

 A mesemondás varázsos, meghitt légkört teremt, 

 A mese- és vershallgatás hangulatkeltő elemekkel történik, 

  A megfelelő időpont kiválasztása befolyásolja a családias, nyugodt légkör 

kialakítását, 

  Fontos az elhelyezkedés mesehallgatáskor, 

  Az óvónő és a gyerekek közötti kapcsolat akkor teljes, ha végig szemben ülnek 

egymással, az óvónő tartja a gyerekekkel a szemkontaktust. Az ilyen elhelyezés a 

gyerekeknek biztosítja a pontosabb megértést, láthatóvá teszi a mese, vers érzelmi 

töltésének mimikai megjelenését az óvónő arcán, és a tiszta hangképzést, helyes 

artikulálást. Az óvónő számára a gyermek arcán tükröződő érzelemjelzéssel szolgál a 

mese, a vers hatásáról.  

 Gyermekeinkkel mindig egyénenként gyakoroljuk a verseket.  

 Ha színes a mesélés, akkor már az elmondás közben lehet érezni az érzelmi 

azonosulást, a mesére hangolódást, az együtt lélegzést.  
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 Az óvónő előadásmódjára a helyes hangképzés, hangsúlyozás, hanglejtés, hangszín, 

beszédtempó megválasztása, szabályos mondatszerkesztés, mondatfűzés, a nyelvhelyességi 

szabályok betartása legyen jellemző, a mintaadás a gyermeki beszéd – kommunikáció 

fejlődésére is nagy hatással van.  

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, a rigmusokat. 

Várják, kérik a mesemondást, maguk is segítenek a külső feltételek kialakításában. 

Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik. 

A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni. 

Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak egymás és saját maguk szórakoztatására. 

Megjegyeznek l0-l4 gyermekmondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét. 

Tudnak meséket, történeteket kitalálni és azt mozgásban megjeleníteni. 

 

4.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Az ének, a zene fontos szerepet tölt be életünkben. Nélküle sivárabb, egyhangúbb, 

szürkébb lenne a világ. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza 

és gazdagítja az anyanyelvi örökséget. A dal, a zene nemcsak megszépíti, megszínesíti a 

hétköznapokat, hanem lehetőséget is ad az érzelmek intenzív kiélésére, olyanra, amilyenre 

a hétköznapokban nincs lehetőség. A zene fogékonnyá tesz a ”szép” befogadására, 

ösztönöz a ”szép” létrehozására. Általa kifejezhetjük és közvetíthetjük érzelmeinket. 

Esztétikai élmény részesei lehetünk, akár előadóként, akár hallgatóként éljük át a dal, a 

zene gyönyörűségét.  

 

 

A zenei nevelés célja 

 a zenei érdeklődés felkeltése, a közös éneklés, a dalos játékok megszerettetése, 

  zenei ízlésformálás a zenei élményeken és tevékenységeken keresztül,  

  távlati cél „zenét művelő, élvező és értő emberek kiművelése.” (Kodály Zoltán), 

  a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadásra való képesség megalapozása, 
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 a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus, 

szép mozgásának fejlesztése, 

 a szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, a népszokások és a népi 

hangszerek megismerése által. 

A felhasznált zenei anyag: 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Nagy Béláné: Táncos játékok az óvodában 

Csillagoknak teremtője - óvónők kiskönyvtára 

Jertek énekeljünk 

A mennyei Atya szeret minket 

Hozsanna (zenehallgatásra) 

Jézus hív és vár - ima és dalgyűjtemény 

Énekelj az Úrnak! 

 

Feladatok: 

 a főhangsúlyos magyar beszéd erősítése,  

  érzelmi nevelés az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig,  

 esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül,  

  a gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése,  

  fejlettségnek megfelelő hangterjedelem megválasztása,  

  a hallás fejlesztése,  

  ismerkedés a hangszerekkel,  

  ritmusérzék fejlesztése,  

  éneklési készség fejlesztése,  

 zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése,  

  ismerkedés a nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs 

művészeti alkotásokkal,  
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  a gyermekek megismertetése a zenei kultúrával (népi mondókák, dalos játékok, 

komponált és egyházi zene, zenehallgatás), 

  zenei készségek fejlesztése, zenei anyanyelv elsajátítása (éneklési készség, 

ritmusérzék, zenei hallás fejlesztése), 

  a gyermekek személyiségének, érzelmeinek (örömet él át, átérzi a dallam hangulatát) 

mozgáskultúrájának fejlesztése, gazdagítása,  

  a gyermekek megtapasztalják az éneklés, a zene nyújtotta lelki élményt, mely 

kifejezőbbé teszi az imádságot.   

 

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban  

 

 A zenei anyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermek életkorát és 

képességszintjét, és a környezeti tartalmat, témát. 

 Napközben minden lehetőséget kihasználunk az énekelgetésre, mondókázásra. A 

gyermekek önkifejezését, spontán énekelgetését támogatjuk, ösztönözzük.   

 A befogadás időszakát megkönnyíti az énekelgetés közbeni személyes kapcsolat. Az 

éneklés öröme egész nevelőmunkánkat kíséri végig: énekkel vigasztalhatunk, elterelhetjük 

a gyermek figyelmét, motiválhatunk, szórakoztathatunk.  

 A tiszta éneklést és az igényes dalkiválasztást követelményként állíthatjuk magunk 

elé.  

 A zenei élmény átéléséhez megteremtjük a nyugodt légkört. A gyermekek 

tevékenységen való részvétele önkéntes. A vidám, játékos légkör, a közös 

játéklehetőségével motiváljuk őket. A gyermekeket adottságainak, képességeinek 

megfelelően egyénileg, tapintatosan fejlesztjük.  

 

A fejlődés várható eredményei  

 óvodásaink maguk is szívesen vesznek részt zenei tevékenységekben, maguk is 

kezdeményeznek, 

  önállóan is mernek énekelni, s azt mozgással összekapcsolni, 

  figyelemmel hallgatják a más által előadott zeneműveket, 
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  felismerik a zenei fogalompárokat, képesek az egyenletes lüktetés és ritmus 

megkülönböztetett hangoztatására, 

 hitük megvallásaként szívesen énekelnek egyházi énekeket. 

 

4.5.  Rajzolás, festés, kézimunka 

 

A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a rajzolást, festést, 

mintázást, az építést, képalakítást, a konstruálást, a kézimunkát, a műalkotásokkal való 

ismerkedést és a környezet alakítását.  

Az ábrázoló tevékenységekre óvodapedagógusaink az egész nap folyamán biztosítanak 

lehetőséget. Maga a tevékenység –s ennek öröme- a fontos, valamint az alkotásra, az 

önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására 

való igény kialakítása. 

A vizuális nevelés a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képi - 

plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítja bennük az elemi képolvasási, 

komponáló, térbeli tájékozódó és rendezőképességet. 

A megfigyelés és ábrázolás által formálódnak a gyermekek képzetei, gazdagodik élmény 

és fantáziaviláguk, tartalmasabbá válnak fogalmaik. Miközben képi formában fejezik ki 

magukat, mintegy „megnevezik” érzéseiket, gondolataikat: nő önismeretük, önbizalmuk, 

differenciálódnak a cselekvéshez, s annak tartalmához kapcsolódó érzelmeik, fejlődnek 

alkotóképességeik, fejlődik finommotorikájuk.  

Az építő - ábrázoló - alakító tevékenység segíti a gyermekek téri, formai és 

színképzeteinek kialakulását, gazdagodását, elősegíti a természet színeire, formáira való 

rácsodálkozással, a művészi rajzok, festmények, szobrok, épületek, népi alkotások 

nézegetésével a szépség iránti vonzódás és érték előképességének alakulását. 

Feladatok: 

 

 érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt, 

 szokásrendszer alakítása, 

 különböző anyagok, változatos technikák, eljárások, eszközök kipróbálása, azok 

helyes alkalmazásának megismertetése,  
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  az alkotás örömének megtapasztalása, önkifejezésre ösztönzés, 

 esztétikai élmények befogadása, a környezet esztétikai alakítása, 

 vallásos témák megjelenítése, 

  térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása, 

  a finommotorika fejlesztése, 

  érzelmek, gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban, 

 műalkotás-elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel, 

  a tevékenység iránti vágy felkeltése, 

  tevékenységbe ágyazott tapasztalatszerzés biztosítása, 

  anyagok, eszközök tulajdonságainak megismerése, 

  az elsajátított technikák által a napi élet gazdagítása (pl. játékokhoz kiegészítők 

készítése, környezetünk díszítése), 

  kreativitás, önkifejezés, kézügyesség fejlesztése.  

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban  

 

 biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges eszközöket,figyelemmel kísérjük, és állandó 

jelenlétünkkel ellenőrizzük a tevékenységeket, megtanítjuk a balesetveszélyes eszközök 

használatát,   

 teret biztosítunk a gyerekek fantáziájának szabad működésére, önkifejezésére,  

  differenciáltan értékelünk – dicséret, ötletadás, 

  a gyermekek bevonásával döntünk az elkészült alkotások felhasználásáról.  

 

A fejlődés várható eredménye: 

 gyermekeink szívesen rajzolnak, festenek, mintáznak, kézimunkáznak,   

 a napi gyakorlás során fejlődik belső világuk, személyiségük érettebbé válik, 

 gyönyörködni tudnak az esztétikus alkotásokban, 

 kifejezik értékítéleteiket. 
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4.6.  Mozgás 

 

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 

együtt hatnak a gyermek személyiségének- pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 

gondolkodás- fejlődésére. 

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, az óvoda feladata a 

mozgásigényük kielégítése és a mozgásöröm átélésének biztosítása az óvodai élet 

mindennapjaiban a megfelelő környezet kialakításával (baleset-megelőzés). 

A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását. Lehetőséget 

biztosít a gyerekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére. Erősíti a szép mozgás 

iránti vonzalmukat. Fejleszti ügyességüket, testi erejüket, gyorsaságukat, és 

állóképességüket, társra figyelésüket. Hozzájárul a harmonikus, összerendezett, 

fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához, a finommotorika fejlesztéséhez, az 

önbizalom erősítéséhez.  

A mozgáskultúra fejlesztése mellett segíti a térben és időben való tájékozódást, a 

helyzetfelismerést, a döntést, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását, az 

erkölcsi nevelést. 

Az örömmel végzett gyakorlatok és játékok elősegítik a gyerekek helyes testtartásának, 

szép mozgásának kialakulását, s megkedvelik a szabad levegőn történő testmozgást, 

amelyet tudatos mozgásfejlesztéssel érhetünk el. 

A rendszeres mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet növekedését, hozzájárul a 

légző és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont és izomrendszer teherbíró 

képességének növeléséhez.  

Az óvodáskorban a mozgás fontos szerepet játszik az egészség megóvásában, a szervezet 

biológiai egyensúlyának fenntartásában. A gondozás, egészséges életmódra nevelés hatását 

felerősíti, kiegészíti.   

Fejleszti az alkalmazkodás képességét is, így támaszkodik, illetve előkészíti a vizuális, a 

matematikai, a zenei, és a környezet megismerésére nevelés fontos kapcsolódó feladatait, 

ezzel is fejleszti a gyermek személyiségét. 

A mozgás hatására a gyerekekben fontos személyiségtulajdonságok alakulnak és 

erősödnek meg, mint a bátorság, a fegyelmezettség, a kitartás. 
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A mozgásfejlesztés célja és feladatai: 

 

A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás a pszichomotoros készségek és képességek 

fejlesztését szolgálja.  

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 

együtt hatnak a gyermek személyiségének pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 

gondolkodás – fejlődésére.   

A mozgás az egész óvodáskorban meghatározó szerepet tölt be a gyermekek 

fejlesztésében, fejlődésében. Egyéni szükségletek és képességek figyelembevételével 

minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk a mozgásra az óvodai nevelés minden 

napján.  

 

A mindennapi mozgás, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermek testi képességeit (erő, 

ügyesség, gyorsaság, állóképesség, figyelem, fegyelem, kitartás, együttműködés, 

önállóság, szabálytudat, feladattartás), fontos szerepük van az egészséges életmódra 

nevelésben és az egészségmegőrzésben, a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly 

kialakulásában, bővítésében.  

 

A mozgás fő feladatai 

 

 mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése az óvodai nevelés minden napján 

 baleset-megelőzés a megfelelő környezet biztosításával, 

 erkölcsi nevelés 

 egészséges életmód kialakítása 

  tudatos mozgásfejlesztés szabad levegőn is, 

 mozgásos játékok beépítése 

  testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése 

 változatos eszközök alkalmazása, 

 nagymozgás és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése 

 harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 
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  tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba 

a gyermek természetes mozgásainak fejlesztése (járás, futás, egyensúlyozás, függés,ugrás, 

támasz, dobás, kúszás, csúszás, mászás) mozgástapasztalatainak bővülése általa gyermek 

természetes mozgáskedvének megőrzése 

 mozgástapasztalataik bővítése sok gyakorlással, mozgáskészségeik fejlesztése 

  az akaraterő, kitartás kialakítása.   

 

A mozgásfejlesztés a szabad játékban a gyermek spontán, természetes mozgása közben, 

valamint a tanulási tevékenységek során történik.  

A mozgásfejlesztés tartalma: 

 

a) Szabad mozgás: A gyermekek belső késztetés hatására örömmel mozognak. 

 Erre minden nap a csoportszobában, tornateremben és az udvaron egyaránt lehetőséget 

biztosítunk a számukra.  

Az udvaron gyakorolhatják a természetes mozgásokat: mászások, fogócska, bújócska, 

labdajátékok, sporteszközökkel való játékok. Kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazása fejleszti legjobban a gyermekeket.  

A megismert mozgásformák többszöri ismétlése erősíti a gyermekek önbizalmát, 

mozdulataik céltudatosabbá válnak, tapasztalatokat szereznek mozdulataik 

következményéről.  

A dalos- és mozgásos játékok is fejlesztik a gyermekek mozgását, alakul ritmusérzékük, 

különböző térformákat ismernek meg.  A gyermekek mozgásigénye különböző. Ebből 

fakadóan fontos, hogy mindenki számára megtaláljuk az egészséges terhelést.  

 

b) Szervezett mozgás: 

A szervezett mozgáson belül megkülönböztetünk napi néhány perces frissítő mozgást, 

 és heti 1-2 alkalommal szervezett hosszabb időtartamú mozgást. A játékot, a 

játékosságot alapvető eszközként alkalmazzuk. A csoport általános fejlettségét, fejlődését 

mindig figyelembe vesszük a tervezés során. A gyermekek egyéni tempójuknak 

megfelelően gyakorolhatják a különböző mozgásformákat.  

Differenciált feladatokkal minden gyermek megtalálja a képességeinek legmegfelelőbb 

mozgásos feladatokat. Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára az örömteli 
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mozgáshoz, amelynek feltétele az igény szerinti kényelmes ruházat. Csere póló és a 

mozgáshoz legalkalmasabb tornacipő használatát javasoljuk.  

A szervezett mozgás tartalmát szintén a természetes mozgások és a mozgásos játékok 

alkotják:  

 járás és futásgyakorlatok (különböző irányokban és alakzatokban szerep, vagy 

utánzójáték formájában kézi szerrel is), 

  gimnasztikai gyakorlatok (különböző testhelyzetek: állások, ülések, fekvések, 

kartartások, kar-, törzs-, lábgyakorlatok kézi szerrel is), 

 támaszgyakorlatok (bújás, mászás, csúszás, gurulás), 

  dobások (magas, mély, távolugrás). 

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban: 

 

A mozgásfejlesztés alapja a gyermekek mozgásának, testi képességeinek, 

mozgásigényének megismerése. Az önkéntes, szabadon választható játék feltételeinek 

biztosításánál a következőkre ügyelünk: biztonságos helyszínek, eszközök, megfelelő 

nagyságú tér biztosítása, egymás testi épségének óvása. A szervezett mozgás elemeit 

tudatosan építjük egymásra, a fokozatosság, az életkori sajátosságok és az egyéni 

bánásmód elvének figyelembevételével.  

 

A szervezett mozgás feltételeinek és folyamatának biztosítása során a legfontosabb 

feladataink:  

 

 részletekre kiterjedő alapos szervezés, 

 portalanítás, szellőztetés, 

 érthető, szakszerű utasítások, 

  minimális várakozási idő, 

  a pozitív ráhatás elvének érvényesítése, 

  a gyermekek eltérő mozgásfejlettségi szintjének figyelembe vétele, 

  az óvodapedagógus példamutatása, az esztétikus és harmonikus mozgás kialakítása 

érdekében, 
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 a játékosság hangsúlyozása, a szorongások, gátlások oldása segítségadással, 

biztatással, dicsérettel, 

  a gyermekek helyes testtartásának kialakítása érdekében mezítlábas torna, gerinc- és 

lábboltozat javító torna gyakori alkalmazása, melyet az intézmény gyógypedagógusa tart 

hetente egyszer. 

 

A fejlődés várható eredménye: 

 a gyermekek szívesen, örömmel mozognak, mozgásuk összerendezetté válik, 

  folyamatosan fejlődik finommozgásuk, egyensúlyérzékük, 

 alkalmazkodnak a járások, gimnasztikai gyakorlatok üteméhez, az utasításokat 

képességeikhez mérten pontosan igyekeznek végrehajtani. 

 

4.7.  Külső világ tevékeny megismerése 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat.  

Általa a gyerekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi 

környezetről olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő 

biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek, miközben megfigyelhetik 

azok változásait. A gyermek aktivitása és érdeklődése során szerzett tapasztalatok 

birtokában ismerkedik a szűkebb és tágabb természeti- emberi- tárgyi környezet formai, 

mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul 

a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

Segíti a gyermekek irányított és spontán szerzett tapasztalatainak feldolgozását. Miközben 

felfedezik környezetüket, megismerkednek a szülőföld és a közvetlen környezet 

hagyományaival, szokásaival. 

Fejleszti megfigyelőképességüket, képzeletüket, gondolkodásukat, emlékezetüket. 

 A környezettel való ismerkedés közben alakul a gyermek társas magatartása. Fejlődik 

beszédmegértő és nyelvi kifejezőképessége. Elősegíti a tárgyi és emberi környezethez 

fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítását, a helyi népszokások felelevenítésével és a 

környező népek szokásainak megismerését. 

Az óvodás gyermeket körülvevő környezettel való ismerkedés tudatos tevékenység. Az 

óvodapedagógusnak kell a gyermek számára új ismereteket nyújtania, a meglévőket 
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rendszereznie, mélyítenie, építve a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére, érzelmeire, 

megismerési vágyára. 

Az óvodapedagógus a gyermek modellje, mintát ad a környezet csodáinak megfigyelésére. 

Ezt elsősorban azzal teheti meg, hogy életével bizonyságot tesz a saját lényét átjáró hitről, 

mely szerint az őt körülvevő világ nem csupán környezet, hanem teremtés. A természet 

szépségeire való rácsodálkozását hassa át a Teremtő dicsőítése és hálaadás lelkülete. 

 

További feladataink a külső világ tevékeny megismerése terén: 

 a környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés, 

 környezettudatos magatartás alapozása és alakítása, 

 környezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítása, 

 az önálló véleményalkotás, döntésképesség fejlesztése kortárs kapcsolatban és a 

környezet alakításában, 

 egyházi ünnepeken való részvétel, 

 ismerkedés egyházi épületekkel, műalkotásokkal, viselkedési szabályokkal. 

 a szülőföld, az itt élő emberek, a hazai táj a helyi hagyományok és néphagyományok, 

a családi és tárgyi kultúra értékeinek megismertetése, 

 a gyermekek ráébresztése arra, hogy mi emberek is társai lehetünk Istennek a 

teremtésben, ha tiszteljük, védjük és szépítjük világunkat. 

 

A külső világ, környezetünk megismerésének lehetőségei óvodánkban: 

Tab város egy völgyben helyezkedik el, csodálatos dombok veszik körül. Sok-sok 

kirándulásra ad lehetőséget a természet adta környezet. Már kora tavasszal ismerkedhetnek 

a gyerekek az első tavaszi virágokkal (hóvirággal, ibolyával). 

Kirándulásaink során az erdők állatvilágával találkozhatunk évszakról-évszakra.  

 

Az itt élő emberek egy részének életmódja a falusias jellegre emlékeztet. Többen 

gazdálkodnak, kertészkednek.  

Így a növényekkel, állatokkal (háziállatokkal) természetes környezetben ismerkedhetnek a 

gyerekek.  
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Óvodánkba járó gyermekeink családjai segítségével kukoricatörésen, szüreten, diószedésen 

(stb.) vehetnek részt a csoportok. Így megismerkedhetnek közvetlen környezetük 

hagyományaival, szokásaival.  

Eközben megtanulhatják, hogyan kell környezetüket védeni és óvni. 

Helyszíni megfigyelések, séták alkalmával szinte mindenféle kerti virágot láthatnak a 

gyerekek – folyamatosan, ahogy nyílnak.  

Kora tavasztól késő őszig otthon, saját kertjeikben mindenféle zöldség és gyümölcs 

fejlődését figyelemmel kísérhetik. Emellett helyszíni megfigyelések alkalmával 

ellátogatunk a zöldségboltba, a piacra. A kerti munkák, a piaclátogatások élménygyűjtést, 

tapasztalatszerzést biztosítanak a gyerekek számára. 

Nincs messze tőlünk a Balaton. Természeti szépségeink megtekintésére a szülőkkel együtt 

közös kirándulásokat szervezünk. 

Óvodapedagógusaink a csoportszobákban élő-természetsarkot alakítanak, ahová a 

gyermekek az általuk hozott terményeket, terméseket gyűjthetik, és itt kaphatnak helyet az 

általuk gondozott növények, és állatok.  

A gyermekek figyelemmel kísérhetik a növények fejlődését, megtanulják rendszeres 

gondozásukat. 

Segítenek a lehullott falevelek összeseprésében, a fűnyírás utáni gereblyézésben - ezáltal 

tevékenyen vesznek részt környezetük szépségének, tisztaságának megőrzésében. 

A közvetlen természeti megfigyeléseken kívül vannak olyan témakörök, amelyeket az 

óvodapedagógusok ismertetnek meg a gyerekekkel. Mint pl.: a család, a testünk, a 

közlekedés, illetve az ismeretek rendszerezését szolgáló foglalkozások.  

Fontosnak tartjuk, hogy az egyes témaköröket minél több oldalról közelítsük meg, 

játékosan, lehetőleg átélt események kapcsán. Az adott témát sok cselekedtetéssel 

próbáljuk érzékeltetni, minden gyermek számára differenciált, egyéni feladatadással.  

Ezeket a szempontokat szem előtt kell tartanunk, akár kötetlen, akár szervezett, kötelező 

foglalkozás keretében foglalkozunk a gyerekekkel. 

A személyiség sokoldalú fejlesztéséhez elengedhetetlen a matematikai tartalmú 

ismeretszerzés. 
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A matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi, téri 

viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. Emellett alaki, tér és síkbeli fogalmakkal 

ismerkednek meg, valamint segíti ítéletalkotásukat, alakítja mennyiségszemléletüket. 

A matematikai megismerő és problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyermekek 

számára. Hozzájárulnak a gyermekek motiváltságához, azoknak a szépségeknek, 

érdekességeknek a felismerésével, melyek a matematikai összefüggésekben, egy probléma 

megoldásában, az igazság megtalálásában rejlenek.  

A matematikai jellegű tevékenységek útján is fejlődik a gyermekek önismerete, önbizalma, 

akaratereje. Fejlődik a gyermekek közösségi érzése (a társak munkájának megfigyelése, 

gondolataik, szavaik követése, megértésükre törekvés, segítségnyújtás, közös, 

mikrocsoportos, páros munka). Fejlődik a gondolatok tevékenységgel és szóval történő 

kifejezésének képessége. 

A gyermekek valóságos élményeiből kell kiindulnunk, s erre építeni az ezzel kapcsolatos 

fogalmakat, tartalmak megfigyelését, megtapasztalását. Így könnyen átélhetővé válnak a 

halmazok, relációk, sorozatok, számfogalmak, pontok, vonalak, felületek, sík és térmértani 

formák a maguk természetes egységében.  

A játék fontosságának hangsúlyozásával matematikai tapasztalatok szerzéséhez is juthat a 

gyermek. Nekünk, óvodapedagógusoknak az a feladatunk, hogy a gyermek a játék 

érdekességével, örömével élje át azokat.  

Úgy kell megszerveznünk a gyermekek tevékenységeit, hogy azok rendelkezzenek a 

játékra jellemző jegyekkel, de mellette matematikai tapasztalatok, és ismeretek birtokába is 

juthassanak.  

Ki kell használnunk a spontán lehetőségeket, de matematikai szituációkat is kell 

teremtenünk, amelyek önálló gondolkodásra és cselekvésre késztetnek. Matematikai 

ismeretük legvégül a sok-sok tapasztalatból általánosítás révén alakulnak ki.  

Foglalkoztatási formákként egyaránt alkalmazzuk a mikrocsoportos, az egyéni 

foglalkoztatást. 

Fontos feladatunk a módszerek, az eszközök helyes kiválasztása, a módszertani alapelvek 

megfelelő alkalmazása. Leggyakrabban használt módszereink: a játékos gyakorlás, a 

szemléltetés, ritkán alkalmazva a magyarázatot. 

A beszélgetéssel, kérdések, közlések formájában irányítjuk a gyerekek tevékenységét. 
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Reális énképük kialakulásához fontos az ellenőrzés és az ehhez kapcsolódó értékelés. A 

külső világ tevékeny megismerése biztosítja a legtöbb lehetőséget a fejlesztések komplex 

módon való megvalósítására. 

A séták, kirándulások, kerti munka közben a beszélgetési lehetőségeket kihasználva 

fejleszthetjük a gyermek beszédkészségét. 

A természet évszakonkénti változásait mondókákban is kifejezhetjük. 

Az ének-zene foglalkozások dalanyagai is nagymértékben kapcsolódnak a környezeti 

foglalkozások anyagához. Ezek a dalok a hangulat és az érdeklődés felkeltésére is 

felhasználhatók. 

A mozgás keretében megismerkednek a testrészek nevével, funkcióival, illetve érzékelik a 

tárgyak magasságát, nagyságát, hosszúságát. 

A környezet megismerésére nevelés az objektív világ feltárására törekszik, a vizuális 

nevelés az érzékelt valóság ábrázolási eszközökkel történő kifejezésére. A színekkel való 

játékban a két terület összefonódik. Az ábrázolás során gazdagodik tér és formaismeretük.  

 

Erkölcsi nevelési lehetőségek a külső világ tevékeny megismerése terén: 

 

 köszönetünk, hálánk kifejezése a teremtett világért (Mennyei Atyánk megajándékozott 

bennünket a természettel), 

 a természet védelmének alakítása, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően 

(takarékoskodás a vízzel, tisztaság megőrzése, környezet szépítése). 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 A gyermekek ismerik lakásuk címét, szüleik nevét, foglalkozását. 

 Gyakorlottak az alapvető közlekedési szabályok betartásában. Felismerik a főbb 

közlekedési eszközöket. A biztonságos közlekedés gyakorlása közben alakul önfegyelmük. 

 Ismerik a lakókörnyezetükben lévő intézményeket, azok rendeltetését. 

 Környezetük növényeit felismerik, szívesen gondozzák azokat. 

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, felismerik a napszakokat, tudják a hét 

napjait. 

 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat és legfőbb jellemzőik alapján 

csoportosítják őket. 
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 A gyerekek a tárgyakat meg tudják számlálni legalább l0-ig, össze tudják hasonlítani 

mennyiség, nagyság, forma, szín szerint. 

 Térben való tájékozódásukban a jobb és bal irányokat biztonságosan érzékelik, értik a 

helyeket kifejező névutókat. 

 Képesek tulajdonság vagy saját szempont szerinti válogatásra, sorba rendezésre, 

szóbeli összehasonlításra. 

 Ismerik néhány alapvető matematikai művelet játékos, tevékeny megoldási módját. 

 

 

4.8.  Munka jellegű tevékenység 

 

A munka jellegű tevékenységek helye a nevelés folyamatában: 

 A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet 

megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok alakításának fontos lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A gyermeki 

munka tudatos irányítása pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, amelyben 

szükséges a folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése. 

 A munka a gyermekek számára általában örömmel és szívesen végzett, aktív tevékenység 

és cselekvő tanulás. Játékuk során a felnőttektől látott munkatevékenységeket utánozzák.  

A munkának mindig konkrét célja van, elvégzését külső szükségesség indokolja, a 

gyermektől felelősséget kíván: 

 a munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmény megbecsülése és a dolgozó ember 

szeretete, 

 a munkavégzés, az ünnepre való készülődés örömének átélése, 

 a hála megéreztetése a felnőttek gondoskodásáért, 

 az akarat, a kitartás, az önfeláldozás, a szolgálat képességeinek kifejlesztése, 

 a tévedés jóvá tételére szoktatás. 

 

Az óvodáskorú gyermekek munkavégzését 4 nagy csoportba oszthatjuk: 

1. Az önkiszolgálás 

 öltözködés 

 testápolási teendők 

 étkezéssel kapcsolatos tevékenységek.  



228 

 

 

2. A közösség érdekében végzett munka 

 a naposi tevékenység 

  csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok.  

 

3.  Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások  

 a környezet rendjének biztosítása, 

  segítés a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek, 

 egyéb megbízatások teljesítése. 

 

4. Az évszakoknak megfelelő tevékenységek 

 csoportszobában, 

  udvaron, 

  az óvoda környezetében.  

 

A munka a nevelés fontos eszköze, mivel végzése közben: 

 a gyermekek tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek környezetükről, 

  megértik a munka fontosságát és hasznosságát, megtanulják becsülni eredményét, 

  formálódnak és pontosabbá válnak a munkavégzéshez szükséges attitűdök, készségek, 

képességeik (eszközök és szerszámok használata, részmozzanatok gyakorlása), 

 fejlődik a gyermekek kitartása, felelősségérzete, önértékelése, kötelességtudata, 

 erősödik a közösséghez tartozás érzése, a gyermekek segítőkésszé válnak. 

 

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban: 

 

Óvodáskorban fokozatosan szoktatjuk a gyermekeket munkavégzésre, sok dicsérettel és 

biztatással motiváljuk őket. Feladatunk, hogy biztosítsuk a munkához szükséges 

feltételeket: biztonságos eszközöket, nyugodt munkalégkört, megfelelő időtartamot.  

Bemutatjuk és gyakoroltatjuk az egyes munkák mozzanatait, azok sorrendiségét. Az egyéni 

bánásmód elve alapján olyan feladatokkal bízzuk meg a gyermekeket, melyek elvégzésére 

önállóan, vagy kisebb segítséggel képesek. A megbízás teljesítését mindig dicsérettel 

jutalmazzuk. Amire a gyermek képes, azt a tevékenységet nem végezzük el helyette, 
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legfeljebb egy-egy mozzanatnál segítünk. Ezzel növeljük önbizalmukat, formáljuk 

önállóságukat. A szülőket is erre ösztönözzük, mert nevelőmunkánk csak azonos elvárások 

esetén lehet sikeres. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos, pedagógiai 

szervezést, a gyermekekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját 

magához mérten fejlesztő értékelést igényel.  

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 

 a gyermekek várhatóan önállóan és örömmel végzik a már jól ismert munkákat, 

 képességeiknek megfelelően teljesítik a kisebb megbízatásokat, 

 megbecsülik saját maguk és mások munkáját, 

 formálódik kötelességtudatuk, 

 fejlődik kitartásuk, segítőkészségük, 

 kialakul a hála érzése a számukra nyújtott segítségért, gondoskodásért 

 

 

4.9. A tevékenységben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett, természetes 

és szimulált környezetben szervezeti és időkeretben megvalósuló tevékenység. A tanulás 

nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség 

fejlődését és fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének 

sokféle módon történő megélése. 

 

Feladat: 

 

 elsődleges a tevékenységhez kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembevétele, az 

optimális terhelhetőség és a motiválás, 

 a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális 

emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást 

támogató környezet megteremtésével ér el, 

  építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire, 
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  jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás, 

  fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán 

szerzett játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése, 

 megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása, 

 a gyermekek kompetenciájának fejlesztése, 

  a tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni 

felzárkóztatás, fejlesztés biztosítása, 

  tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni 

fejlesztés szükséges, 

 az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel kell, hogy segítse a 

gyermek személyiségének kibontakozását, tanulását.  

 

Az óvodapedagógusok általában havi váltásban dolgoznak. A téma kiválasztása az évszak 

jellemzőihez, vagy ünnepkörhöz igazodik. Egy téma feldolgozása, 1-2-3 hetet is magába 

foglalhat. 

A fejlesztés egyaránt az egyéni fejlettségre, differenciálásra épül. Belső motiváció hatására 

vesznek részt a gyerekek egy sajátos megismerő folyamatban.  

Külön figyelemmel kísérjük a tanköteles korú gyermekeket, hisz nem maradhatnak ki 

rendszeresen a szervezett tapasztalatszerzésből. Egyszerre kevés gyerek vesz részt a 

szervezett tevékenységben (6-8 fő), az óvónő minden gyereket külön-külön figyelemmel 

kísér, kiküszöböli a sikertelenséget, kudarcot, növelve a gyerek önbizalmát, mely fokozza 

aktivitását, teljesítményét. Segítséggel vagy önkorrigálással javíttatja a hibát, rávezet a 

sikeres megoldásra, az iskolába menőket fokozottan önellenőrzésre buzdítja.  

Fontos, hogy a gyerekekben pozitív viszony alakuljon ki a megismeréshez, ezen belül a 

tanuláshoz, azaz szeressenek, akarjanak tevékenykedni, mert a siker öröme önmaga 

motiválja a gyermeket az újabb örömteli megismerésre, tapasztalatszerzésre, tehát önmaga 

fejlődésének rugójává válik. Az óvónőnek pontosan tudnia kell, hogy az adott gyermeknek 

milyen szintű feladatot adhat ahhoz, hogy erőfeszítések árán sikerélményhez jusson, vagyis 

a tevékenység elvégzésének eredményeként képességei fejlődjenek.  

Ehhez készítik el folyamatosan frissítve az óvodapedagógusok a játékkészletet és a 

gyermekfejlesztést célzó kiegészítő anyagokat, eszközöket. Az óvónő mindig 

meggyőződik arról, hogy a gyerek érti-e a neki adott feladatot, megoldásra ösztönöz, 
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kitartásra, újabb próbálkozásra buzdít, személyre szabott, pozitív értékelésével erősíti a 

gyermekekben a reális önbizalmat, ami fokozza biztonságérzetüket, emocionális stabilitást 

eredményez. 

 

 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

Az egészségesen fejlődő gyermeket óvodáskor végére a következő tulajdonságok 

jellemzik:  

 

Testi fejlettség, motoros képességek:   

  mozgása összerendezett és koordinált, 

  mozgását szándékosan tudja irányítani, 

  az őt körülvevő térben magabiztosan mozog, 

  keresztcsatornái jól működnek, 

  ismeri testrészeit és az érzékszerveit, testén biztosan tájékozódik, 

  térben és síkban jól tájékozódik, a térbeli irányok a gyermeknél automatizálódott, 

  kialakult kézdominanciával rendelkezik, 

  kialakult a szem- kéz-láb koordinációs képessége, 

 vonalvezetése és vonaltartása biztos, finommozgásának teljes koordinálására képes, 

  emberábrázolása teljes, megjelenik a profil és a térbeli-időbeli dimenziók ábrázolása, 

 különféle mozgásformákat pontosan végez, különféle mozgásmintákat pontosan 

utánozza.  

 

 Értelmi képességek:  

 

 szűkebb és tágabb környezete iránt érdeklődik, elemi ismeretekkel rendelkezik 

önmagáról, természeti, társadalmi és kulturális környezetéről, 

 birtokában van a tanuláshoz szükséges képességeknek, 

 rövid és hosszú távú emlékezete pontos, 

 szándékos figyelme 15-20 percig fenntartható megfelelő motiváció esetén, 

  figyelemátvitelre és figyelemmegosztásra képes, 
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 képes egyszerű és összetett gondolkodási műveletek végzésére: analizáló, szintetizáló, 

általánosító, összehasonlító és differenciáló képessége pontos, 

 biztos mennyiségfogalommal rendelkezik és különféle műveletek végzésére 10-es 

számkörön belül képes.  

 

Érzelmi-akarati képességek, szocializációs képességek:  

 

 vágyait és cselekedeteit már nem az érzelmek uralják, 

  kívánságait képes késleltetni és gátolni, 

  érzelmi intelligenciája megalapozott: képes az alapérzelmek felismerésére és 

kezelésére, 

  tevékenységeken szívesen vesz részt, szabálytudattal rendelkezik, feladattudata 

kialakult, 

  a sikert, az akadályokat és a kudarcot reálisan éli át, 

  képes kapcsolatteremtésre, együttműködésre a társaival és a felnőttekkel, 

  alakulóban van önfegyelme, 

  képes alkalmazkodni társaihoz, az őt körülvevő felnőttekhez, 

 önértékelése reális, 

 az alapvető udvariassági szokásokat ismeri, megpróbálja betartani azokat. 

 

 Anyanyelvi képesség: 

 fonéma hallása, beszédhallása, beszédtempója és beszédfegyelme megfelelő, 

  képes konstruktív kommunikációra, 

  érthetően, megfelelően hangsúlyozva, folyamatosan összetett mondatokban beszél, 

 szövegértés: egész történetet megérti, az összefüggéseket helyesen felismeri, 

 a gyermek beszédkedve aktív, szókincse gazdag és választékos, 

  relációs szókincs: a relációkat minden esetben felismeri, 

  fogalom-meghatározás: meg tudja nevezni a kevésbé ismert fogalmakat és 

gyűjtőfogalmakat.  
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5. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

5.1.  Gyermekvédelem 

Célja: prevenció során feltárni azokat a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztetik. 

A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más 

hozzátartozói gondolkodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. 

Intézményünkben a gyermekvédelmi feladatokat az óvodavezető látja el. Munkáját a 

csoportban dolgozó óvodapedagógusok segítik. Az óvodapedagógusokkal közösen 

javaslatot tesznek a hátrányos helyzet csökkentésére, a veszélyeztetettség megszüntetésére. 

 Szükséges esetekben családlátogatásokat, környezettanulmányt szerveznek. 

 

 Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges 

szempontok: 

 az óvodások száma összesen 

  ebből a veszélyeztetettek száma 

  kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű) száma 

  három- vagy többgyermekes családban élők száma.  

 

 A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok:  

 családi környezet 

  rossz lakásviszonyok 

  egészségügyi okok 

  anyagi okok 

  nevelési hiányosságok 
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 megromlott családi kapcsolat 

  a gyermeki személyiségben rejlő okok  

 családon kívüli környezet 

  munkanélküliség 

 váltakozó párkapcsolatok 

  hajléktalanok, önkényes lakásfoglalók 

  életvitel az utcán történik 

 kéregetésre kényszerítés 

  pszichiátriai kezelés 

 .  

 

Az óvodavezető feladata: 

 

 Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 

 Hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 

elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek 

önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

 

5.2.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, a gyermekek 

esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy a gyermekek egyre több negatív hatásnak, 

veszélynek vannak kitéve. Ezért óvodánkban a szociálisan hátrányos körülmények között 

élő gyermekek problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a veszélyeztetettségük 

megelőzésére, illetve megszüntetésére. 

 

E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:  

 a rossz anyagi helyzetben levő a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek segítésének formái, 

 kedvezményes ebéd biztosítása, 

 javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására, 
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 mentálisan sérült gyermekek esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 

igénybevétele, 

  a gyermekek jogainak fokozott védelme, 

  rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel, 

  a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének figyelemmel 

kísérése.  

 

A fenti feladatok összefogását az intézményvezető, és az csoport óvodapedagógusa 

közösen végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.  

 

 

5.3. A kiemelt figyelmet igénylőgyermekek óvodai nevelésével kapcsolatos 

elvek 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését a Somogy 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézményével (gyógypedagógus, pszichológus, 

logopédus) együttműködve látjuk el. 

A kiemelt figyelmet igénylő: fejlesztő, felzárkóztató foglalkozást igénylő gyermekek a 

számukra előírt heti óraszámban, az óvodai fejlesztő szobában egyénileg vagy 

mikrocsoportban valósul meg. Kapcsolattartásunk a fejlesztő és gyógypedagógusokkal 

folyamatos, a továbblépés lehetőségeit a szülőkkel is megbeszéljük. 

Életkori és egyéni sajátosságaik, eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével végezzük 

potenciális tanulási zavaraik kiszűrését, megelőzését és korrekcióját. 

 

A Szakszolgálat javaslata alapján a szükséges korrekciók figyelembevételével egyéni, 

differenciált fejlesztést végzünk az érintett gyermekeknél. 

Beilleszkedési nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő gyermekeink számára 

lehetőséget teremtünk, hogy csoportjuk tagjaival kapcsolatba kerüljenek motiváló játékok 

segítségével. 
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Szorgalmazzuk a vizuális kapcsolatfelvételt - a kölcsönös öröm, jóérzés, a szomorúság, 

együttérzés nyelvi formáival. 

Szükség esetén konfliktus - megoldó technikákkal segítjük, hogy a csoportba ők is 

megtalálják helyüket (veszekedések megoldási kísérletei, békítés, arckifejezések, 

gesztusok lágyítása, megfelelő hangnem alkalmazása). 

Óvodánk keresztény szellemisége fokozottan megkívánja, hogy ezek a gyerekek a 

közösségnek ugyanolyan értékes tagjai legyenek, mint csoporttársaik.  

Ezért érvényesítjük nevelőmunkánk e területén a mindennapjainkba beépülő keresztény hit 

üzenetét: a szeretet, a békesség, a türelem, egymás megértése, segítése, a tolerancia, a 

különbözőség elfogadása. 

 

Feladat:  

 

 az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

  fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

  a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, az óvónő 

vegye figyelembe a sérülés jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát, 

  a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programja váljon az óvoda 

nevelési programjainak tartalmi elemeivé, 

  a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a gyermekközösségben, 

ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, figyelmesség, segítőkészség, 

empátiás készségek alakítása, 

 ismerje fel, és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt, 

 törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos fejlesztésével 

bővüljenek a kompenzációs lehetőségek, 

  az óvodapedagógus működjön együtt a gyermekcsoportban dolgozó dajkával, és 

tudatosítsa, hogy kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modellértékű, 

mint az övé, 

  a sajátos nevelésű gyermek optimális nevelésének érdekében a pedagógus 

ismereteinek bővítése, elsősorban gyógypedagógiai téren. Mindamellett fontos, hogy a 

pedagógus rendelkezzen magas szintű pedagógiai és pszichológiai képességekkel 

(elfogadás, empátia), 
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  a hatékonyság, eredményesség, szakszerűség és célszerűség érdekében 

együttműködés a szaksegítőkkel – gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, 

fejlesztőpedagógus, 

 szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő 

szakszolgálatoktól, 

  a megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai 

kompetenciánk határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, 

félévente értékelése, 

 tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, téri 

tájékozódást, beszédészlelés és - megértés fejlesztését és a gondolkodási stratégiák 

támogatását szolgáló speciális eszközök biztosítása, amelyre a szakértői bizottság 

javaslatot tesz. pl. TSMT. 

 a beszédfogyatékos gyermekek speciális fejlesztését logopédus végzi. Az óvónő 

feladata az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció, beszédészlelés, beszéd 

megértésfejlesztése, szókincsbővítés a tiszta artikuláció automatizálásának segítése, a 

szülőkkel, logopédussal való szoros együttműködés. 

 pszichés fejlődés zavara: sajátos nevelési igényű gyermekek e csoportját a különböző 

súlyosságú és komplexitású- az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek 

fejlődését nehezítő-részképesség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az 

érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta 

feszültségeket, a váratlan zajokat, helyzeteket. 

 átmenetileg vagy tartósan beteg gyermek óvodai neveléséhez betegségtől függően 

megkeressük a települési és egyéb segítséget, mint pl. a speciális étkeztetés, kezelés stb.  A 

gyermek ellátását orvosi igazolással, szakvélemény alapján végezzük. 

 

A fejlődés várható eredménye:  

 Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermek is jusson 

el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális szintre: 

alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködés tekintetében, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járjanak óvodába, illeszkedjenek be az 

óvodai közösségbe, 

  a közösségen belül találják meg helyüket, társaik fogadják el őket, 
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  örömmel vegyenek részt a fejlesztő foglalkozásokon, 

  egyenlő hozzáférése legyen a foglakozásokhoz, 

 önmagához mért fejlődés legyen tapasztalható. 

 

6. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

 Fontosnak tartjuk a családias hangulatú, gyermekközpontú, keresztény értékrendre és 

hazafias nevelésre épülő pedagógiai munka végzését, tiszteletben tartva a gyermek 

személyiségét. Fontos a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, 

adottságainak teljes kibontakoztatása, egyéni képességeinek figyelembe vételével.  

Ennek érdekében minél jobban meg kell ismerni a gyermekeket és annak szüleit, törekedni 

kell a partneri kapcsolat kialakítására. 

Tökéletesíteni kell a gyermekek értelmét, akaratát, érzelmét és a testét.  Az egymásért 

érzett felelősségre, a család, a munka szeretetére és a megbecsülésre kell nevelni.  

Meg kell tanítani a gyermekeket a kudarcok megélésére, feldolgozására.  A gyermekek 

előre ismerjék meg a velük szembe támasztott követelményeket, elvárásokat.  

A megaláztatást és a hátrányos megkülönböztetést mindenkor kerülni kell.  A pedagógus 

értéket közvetít és mintát nyújt, ezért fontos, hogy fegyelmezett, alapos munkát végezzen. 

Szavahihető, megbízható legyen. A konfliktusokat emberi módon kezelje, a türelem, 

szeretet és a megbocsátás vezérelje.   
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7. Záró rendelkezések 

7.1.  Legitimációs záradék 

 

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a 

nevelőtestület felülvizsgálta és módosította. 

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető. Egy-egy példánya a következő helyeken található meg:  

 az intézmény fenntartójánál  

 az intézmény székhelyén, telephelyén és tagintézményében 

 KIR közzétételi lista 

 Intézmény honlapja 
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 Záradék 
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