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„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy 

lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, 

derekabbá tenni.” 

 

 (Karácsony Sándor) 
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ALAPADATOK 

Az iskola hivatalos elnevezése: 
Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola  

Az iskola fenntartója: 

Debreceni Tankerületi Központ 

Az OM azonosítója: 

     031094 

Az iskola működési területe:  

Debrecen, Szabadságtelep  

Az iskola intézményvezetője,a program benyújtója:  

      Urbán Antal Zoltánné 

Az iskola postacíme:  

      4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.  

Telefonszám: (52) 412-544 ; (30) 944-1357 

Fax: (52) 536-691 

E-mail cím: karacsony@karacsony-deb.sulinet.hu 

Weboldalunk: www.karacsony-deb.sulinet.hu 

A tartalmi szabályozás dokumentumai 
A legfontosabb dokumentumok listája 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
• a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Korm. rendelet 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 
• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (A 

kerettantervek képezik a mellékleteket!) 
• 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei 
• 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, valamint az 

iskolai tankönyvellátás rendjéről (TKr.) 
• 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet 
• 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteléről 
• 2013.évi CCXXXII. törvény 4.§ (2) tankönyvtörvény 

 
Kiemelt változás: 
 

• A 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 2016. november 19-ével hatályba lépő módosítása az iskolai 
lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének 
országos szintű bevezetését és az ezzel összefüggő intézményi és állami feladatok megkezdését 
szolgálja. 
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• Az 53/2016.(XII.29.) EMMI rendelet egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. 
 

A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolában minden tanító és tanár végzettsége megfelel a 
törvényi előírásoknak. 

A nevelő-oktató munka körülményei 

A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola a város külső övezetéhez tartozik. Beiskolázási 
körzete a a kertvárosi jellegű Szabadságtelep, Haláp, Nagycsere, Fancsika, Bellegelő, Bayk András 
kert és Biczó István kert. 
A lakosság – foglalkoztatottság, kulturális színvonal, kulturális igény szempontjából – heterogén 
összetételű. Az iskolába járó gyerekek szülei nagyrészt fizikai dolgozók, sok az olyan család, ahol 
vagy az egyik, vagy mind a két szülő munkanélküli. Magas a csonka családban felnövő, a hátrányos, a 
halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek száma. Ezek a gyerekek nem 
rendelkeznek azokkal a háttérismeretekkel, amelyek elengedhetetlenek a hatékony iskolai munkához. 
Folyamatosan növekszik a lakásotthonból és a családok átmeneti otthonából érkező tanulók száma. 
Ezért nagy a fluktuáció, a beilleszkedési és tanulási problémák rendszeresek, amely hatással van az 
intézmény többi tanulójára is. 
Ezek a gyerekek szociálisan éretlenek, nehezen illeszkednek a közösségbe; gátlásosak, nincs megfelelő 
biztonságérzetük. A családok lakáskörülményei, életvitele szélsőségesen változó. Kulturális és 
művelődési igényszintjük erősen eltér egymástól. 
A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok mérséklésével 
lehetőséget biztosítunk az általános műveltség alapjainak elsajátításához; mindezekkel és a szabadidő 
hasznos eltöltésével kívánjuk tartalmasabbá tenni a gyerekek mindennapjait, és felkészíteni őket a 
felelősségteljes felnőtt életre. 

Az iskola társadalmi környezete - kapcsolatai 

A család és az  iskola 

A kulturális háttér, a különböző értékek és meggyőződések meghatározzák az embereknek az 
iskolában folyó pedagógiai munkáról alkotott ítéleteit.  
Míg a családok egy részében a munkaalkalom hiánya vagy a javuló anyagi helyzet miatt megnő a 
szabadidő, addig más családok a korábbinál több időt fordítanak pénzkereső munkára, és jóval 
kevesebbet tudnak gyermekeikkel foglalkozni. 
A társadalmi környezet meghatározó jelentősége miatt nagyon fontos az iskola nyitottá tétele, a 
pedagógusok és a társadalmi környezet közötti kommunikáció erősítése. Nem kevésbé fontos az, hogy 
a szakma képes legyen saját nyelvét úgy alakítani, hogy az a be nem avatottak számára is világos 
maradjon. S ezzel segítse, és ne nehezítse a kommunikációt. 
Ha a szülő érzi – valljuk -, hogy gyermekében a pedagógus igyekszik minél több pozitívumot fellelni, 
és erre, mint alapra támaszkodva építi a gyermek személyiségét, akkor ehhez a szülő segítséget fog 
adni. 
Legfontosabb a bizalom kialakítása a szülők és az iskola között. Pedagógiai munkánk eredményessége 
nagymértékben függ attól, hogy milyen kontaktust tudunk kialakítani a ránk bízott gyermekek 
szüleivel. 
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A kapcsolattartás formái intézményünkben: 

• családlátogatás /lehetőség/ 
• fogadóóra 
• szülői értekezlet 
• nyílt nap 
• családi nap 
• egészséghét 
• osztálykirándulás 
• kiállítások a tanulók munkáiból 
• közös ünnepségek a szülőkkel, nagyszülőkkel 
• a partneróvodák leendő 1. osztályos tanulóival és azok szüleivel való rendszeres találkozás 
• iskolai versenyek, vetélkedők 
• sportrendezvények 
• ballagás 
• tanévnyitó, tanévzáró ünnepség. 

Hagyományos  műsoraink, megemlékezéseink: 

• október 1. zenei világnap 
• október 6. az aradi vértanúk napja 
• október 23. emlékezés a forradalomra és szabadságharcra 
• advent és karácsony, karácsonyi koncert 
• I. 22. a magyar kultúra napja 
• II. 25. A kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak emléknapja 
• II. Hajdúsági farsangi népszokások 
• III. 22. a víz napja 
• IV. 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 
• IV. 11. a költészet napja 
• IV. 22. a föld napja 
• V. 5. környezetvédelmi világnap 
• V. 10. a madarak és fák napja 
• VI. 4. a nemzeti összetartozás napja 
• művészeti gála 
• a tehetség napja 

Az óvoda és az iskola 

Az iskola szomszédságában két óvoda működik, a Szabadságtelepi Óvoda és a Sipos Utcai Óvoda. 
Gyermekeink többsége ezekből az óvodákból érkezik. Tapasztalataink szerint az óvodában folyó 
gondozó és nevelőmunka jó színvonalú, az iskolai előkészítés tervszerű és tudatos mindkét 
intézményben. 
Mindkét óvodával rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk, a minőségbiztosítás – partnerközpontúság 
kiépítésében mindkét óvodával együttműködünk. A Mesekert Óvodával szorosabb kapcsolatra 
törekszünk. 

Kapcsolatok más intézményekkel 

Szakmai kapcsolatunk a Megyei Pedagógiai Intézettel és a Pedagógiai Szakszolgálattal folyamatos. 
Szociálpedagógus segíti a kollégák munkáját, a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, utazó 
gyógypedagógus és pszichológus  is segítik pedagógiai tevékenységünket. 
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A városi általános iskolákkal jó a kapcsolatunk, igyekszünk részt venni az általuk rendezett 
versenyeken, több kolléga zsűrielnöki meghívást kapott már, és szívesen jönnek a mi versenyeinkre is 
más intézmények diákjai, kollégái. 
Kiváló akkreditált tehetségpontként szoros szakmai együttműködést alakítottunk ki olyan 
intézményekkel, szervezetekkel akik az Országos Tehetséghálózat tagjai. 

Ökoiskolaként együttműködünk a város többi ökointézményével, részt veszünk közös 
programokon. 

AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA 

Olyan iskolát szeretnénk: 

• ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket,  
• ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő 

módszerekkel tanulhatnak a diákok,  
• ahol szilárd ismereteket kapnak, jól megtanulnak beszélni, kommunikálni, írni, olvasni, számolni, s a 

tanult ismereteket eszközként használni, 
• ahol megtanulnak közösségben élni, elfogadni, betartani annak szabályait,  
• ahol tisztelik a jogaikat, és ahol ők is gyakorolhatják azt, 
• ahol megismerhetik önmagukat, és ehhez minden segítséget meg is kapnak, 
• ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és 

a tanulás motivációs alapja a sikerélmény,  
• ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,  
• ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a 

legjobban ért, és kreativitása kibontakozhat,  
• amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a fenntartó, a működtető, a 

szülők és a tanulók igényeihez. 
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AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 

1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 
ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

1.1 Alapelveink 

Iskolánk a tanulás gazdag lehetőségét, a korszerű ismeretek differenciált átadását kínálja a 
diákoknak. Minden gyermek valamiben tehetséges, és törekszünk arra, hogy ennek a tehetségnek a 
felfedezésére és fejlesztésére ösztönzően hasson az iskola légköre, a gyermekek szabadidejének 
hasznos és örömteli időtöltését segítse. Intézményünk kiválóan akkreditált tehetségpont. Kiemelten 
kezeljük a tehetséges tanulókkal való foglalkozást, de ugyanilyen hangsúlyt helyezünk a lemaradó 
tanulók felzárkóztatására is. Fontos számunkra, hogy a tanulókkal kialakított kapcsolatot a bizalom, a 
megértés és a tisztelet jellemezze. Senki emberi méltósága ne sérüljön, tapintat, tolerancia hasson át 
minden emberi kapcsolatot intézményünkben. 

Intézményünk előminősített referencia-intézményként felkészült a szolgáltatói szerepkör ellátására. 
Tapasztalatait, eredményeit kész megosztani a megújulásra kész partnereivel. Nyitott, együttműködő 
intézményként betekintést enged oktató-nevelő munkájába, a szakmai műhelyek tevékenységébe. A 
referencia-intézménnyel kapcsolatos szolgáltatásait, eredményeit folyamatosan frissíti, és honlapján 
közzéteszi.  

1.2 Céljaink 

Célunk, hogy a diákoknak legyen egészséges életvitelük, jövőképük, erkölcsi tartásuk, alkalmazkodó 
képességük, alkalmazható tudásuk. Igényük önmaguk és a világ megismerésére, az otthonteremtésre, a 
békés életre. Iskolai nevelésünk fontos célja, hogy megtanítsuk a gyerekeket egy olyan életvezetésre, 
amely a társadalom normáinak, szabályainak megfelel. 

Az alapkészségek elsajátításán és biztonságos használatán túl fontos feladatunk a továbbtanulás 
szorgalmazása és az erre való felkészítés. 

A tanítási órákon kívül a napközis foglalkozások/ iskolai felkészülést segítő tevékenységek, a 
tehetséggondozó, a felzárkóztató - előkészítő foglalkozások, a tantárgyi és művészeti szakkörök 
számtalan lehetőséget nyújtanak a gyerekek tehetségének kibontakoztatásához. 
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Legfontosabb értékeink és céljaink: 

1. Harmonikus ember formálása, aki képes az önálló döntésre. 

2. Egészséges életmódra nevelés, amely magában foglalja az egészséges állapot örömteli megélését; 
a kudarcok, a negatív hatások, élmények kezelését, feldolgozását, a stressz-kezelést, és a 
harmonikus élet értékként való tiszteletét. 

3. Helyes életvitelre, az élet tiszteletére, pozitív életszemléletre nevelés. 

4. Korszerű környezetbarát szemlélet kialakítása, amely segítse elő az élő természet fennmaradását 
és a társadalom fenntarthatóságát. 

5. A műveltség megszerzésének a kívánalma. 

6. Alkotó részvétel a tanulásban, a problémamegoldó gondolkodás előtérbe állítása. 

7. Az eredményes tanulás módszereinek elsajátítása egyénre szabottan. 

8. Együttműködési készség kialakítása; demokratikus magatartásra való felkészítés. 

9. Hon- és népismeretre, hazaszeretetre nevelés. 

10. Tisztelet a szülők, a nagyszülők, embertársaink iránt. 
11. A jogok és kötelességek összhangja, együtt érvényesülése. 
12. Toleranciára nevelés. 

Oktatási és nevelési céljainkat akkor tekinthetjük megvalósultnak, 

• ha beiskolázási mutatóink javulnak, 
• ha tanulóink tantárgyi és pedagógiai követelményeinket elvárásainknak megfelelő szinten teljesítik, 
• ha gyerekeink versenyeken sikeresen szerepelnek, 
• ha diákjaink a szándékuknak megfelelő legjobb középiskolában tanulhatnak tovább. 

Célkitűzéseinket a következő programok keretében kívánjuk megvalósítani, 

• idegen nyelvi oktatással, 
• a minden tanulási, kommunikációs képességet, valamint a személyiségfejlesztést megalapozó magyar  

nyelv és irodalom oktatással 
• természettudományos gondolkodás megalapozásával és fejlesztésével, 
• tehetséggondozó, felzárkóztató és sportprogramjainkkal. 

1.3 Feladataink 

• A tankötelezettség maximális érvényesítése, a beiskolázási feladatok végrehajtása.  
• Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. BTMN-s tanulók fejlesztése.  
• Egész napos nevelés-oktatás, a tanulók 16 óráig történő foglalkoztatása, ügyelet biztosítása. 
• Tehetséggondozás tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon, felzárkóztatás.  
• Igény szerint junior nyelvvizsga szervezése. 
• Alkalomszerű kulturális rendezvények külső előadók bevonásával. 
• A magyarságtudat és az európaiság erősítése. 
• A nemzeti és az iskolai hagyományok ápolása. 
• Egységes nevelési eljárás és reális értékelés alkalmazása. 
• Iskolai sportkör működtetése. 
• A diákönkormányzat támogatása, segítése. 
• A szülői munkaközösség működési feltételeinek biztosítása.  
• Iskolai könyvtári szolgáltatás.  
• Gyermekvédelem, szociális gondoskodás, lelki segítségnyújtás. 
• Szabad vallásgyakorlás biztosítása a hit– és erkölcstan tanítása során. 
• Együttműködés a település egészségügyi, kulturális, társadalmi szervezeteivel.  
• A nevelés-oktatás egészségügyi feltételeinek biztosítása, balesetvédelem.  
• Ésszerű, takarékos gazdálkodás, együttműködés a fenntartóval és a működtetővel. 



 9 

1.4 Eszközeink, eljárásaink, elvárásaink a tanárokkal szemben 

• Következetes tanári magatartás- és követelményrendszer. 
• Folyamatos ellenőrzés, kitartó munkára, tanulásra ösztönzés. 
• Rendszeres értékelés, visszajelzés. 
• A tanulók és a szülők tájékoztatása az eredményekről. 
• A hatékonyság növelése egyéni foglalkozásokkal, korrepetálásokkal, csoportbontással. 
• Szakkörök szervezése. 
• Tanulási technikák megismertetése. 
• Olvasóvá nevelés. 
• Az IKT eszközök alkalmazása. 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink:  

• az oktatásban alkalmazott módszerek; 
• minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép;  
• bírálat, önbírálat;  
• beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás;  
• előadás, vita, beszámoló.  

Ösztönző módszerek: 

• helyeslés, biztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 
• gyakorlás, követelés;  
• ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás;  
• játékos módszerek;  

Megerősítő módszerek a pozitív magatartás kialakítása érdekében:  

• helyeslés, ösztönzés, biztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás;  
• osztályozás;  
• felszólítás; megerősítés  
• követelés. 

Megelőző módszerek a negatív viselkedés kialakulása ellen:  

• felügyelet;  
• ellenőrzés;  
• figyelmeztetés;  
• intés, elmarasztalás, tiltás;  
• büntetés.  

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK 

Arra törekszünk, hogy a különböző adottságokkal, eltérő fejlettséggel, érdeklődési körrel és 
ismeretszinttel rendelkező tanulóink minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Spontán 
tapasztalataikat képesek legyenek összehangolni az iskolában és az iskolán kívül tanultakkal.  
Arra törekszünk, hogy a „ Minden napra egy mese” program keretében a  nap folyamán elhangzó 
mesék,mondókák, történetek elősegítsék a tanulók erkölcsi, érzelmi, értelmi nevelését, és alakítsa a 
közösségi összetartozást.  
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Ennek érdekében a következő feladatokat határoztuk meg: 

A tanulók erkölcsi nevelése  
A különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóink között a hátrányok feltárásával és 
kompenzálásával az esélyegyenlőség biztosítására törekszünk. Fontos az alapvető erkölcsi értékek 
megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása tanulóink körében. (szociális  
kompetenciák)  

A tanulók értelmi nevelése  
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása,  
fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, felkészülés az egész életen  
át tartó tanulásra. (hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése) 
A tanulók érzelmi nevelése  
A tanulókat körülvevő környezet jelenségeire, a közösségre és önmagukra irányuló helyes,  
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. (énkép, önismeret fejlesztése) 

A tanulók közösségi nevelése  
Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. Az együttműködési készség kialakítása az  
önismeret fejlesztésével. (szociális kompetencia) A kulturált magatartás és kommunikáció  
elsajátítása. (anyanyelvi kommunikáció)  

A tanulók esztétikai nevelése  
Szűkebb és tágabb környezetünk esztétikájának tudatosítása, értékmegőrző magatartás kialakítása.  
Igényesség önmagunkkal és környezetünkkel szemben. (esztétikai-művészeti tudatosság és  
kifejezőképesség) 

A tanulók akarati nevelése  
Az önismeret kialakításával a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség formálása.  
(énkép, önismeret fejlesztése)  

A tanulók nemzeti nevelése  
A haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerése. A nemzeti hagyományok ápolása,  
megbecsülése; a hazaszeretet érzésének felébresztése. (szociális és állampolgári kompetencia)  
A tanulók állampolgári nevelése  
Az alapvető emberi, állampolgári és Európai Uniós jogok és kötelességek megismertetése.  
Problémaérzékenység kialakítása a társadalmi jelenségek és problémák iránt. (állampolgári  
kompetencia)  

A tanulók munkára nevelése  
A munka fontosságának tudatosítása. A munkavégzés, mint az ember egész személyiségét fejlesztő  
folyamat iránti tudatos törekvés, igény kialakítása. (kezdeményezőképesség és vállalkozói  
kompetencia)  

A tanulók egészséges életmódra nevelése  
A testmozgás képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti vágy felkeltése. Egészséges, edzett  
személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. 
(szociális, életviteli és környezeti kompetencia) 

A tanulók környezeti nevelése  
A természetes és mesterséges emberi környezet értékeinek megismerése. Értékmegőrző és fejlesztő, 
környezettudatos magatartás kialakítása. Az egészséges természet kialakításáért és megtartásáért 
tevékenykedő tudatos és felelős személyiség kialakítása. (természettudományos kompetencia)  
 
Az eredményes munka feltétele, hogy a pedagógus maga is rendelkezzen közösségi vonásokkal, és 
ezáltal alkalmas legyen a személyiségfejlesztéssel járó feladatok elvégzésére, valamint tudatosan  
adjon példát szakmai felkészültségből, korrektségből, emberségből. 
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A személyiségfejlesztés lehetséges színterei iskolánkban a tanórákon kívül: 
• az iskolarádió műsorai 

• a komplex tantárgyi vetélkedő 

• az általunk szervezett városi, megyei versenyek 
• az aktuális ünnepekről való megemlékezések 

• a kulturális rendezvények (zenei világnap, művészeti gála, karácsonyi koncert) 

• szakkörök 

• iskolai könyvtár 

• iskolai ünnepélyek 

• osztálykirándulások 
• egészséghét 

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok; Az elsősegélynyújtási 
alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

3.1 Teljes körű egészségfejlesztés 

A tanulók egészségéhez vezető út a szervezetfejlesztésen keresztül valósítható meg. Ennek alapelve, 
hogy az iskola valamennyi résztvevőjét – pedagógusokat, diákokat és szülőket – egyaránt érintse. 
Az ismeretek „egyszerű” átadásától nem várhatjuk el a tanulók egészségmagatartásának pozitív 
változását.  

A program célja: 

• A tanulók rendelkezzenek korszerű ismeretekkel, és azok gyakorlásához szükséges 
jártasságokkal az egészségük védelme érdekében. 

• Pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés). 

• Egészséges életstílus kialakítása az egész iskola körében, melyhez feladatunk minden 
ehhez kapcsolódó program hatékony koordinálása. 

• Ismerjék fel a tanulók az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot összefüggését. 

• Hatékony kommunikáció, empátia, a másság kezelése. 

• Erőszakmentes konfliktuskezelés. 

• Új tanulási módszerek elsajátítása. 
• A tanuló családtagjainak aktív bevonása. 

• Pedagógusok példamutatása. 

A célok megvalósítása a következő feladatokon keresztül jönne létre: 

• Segítségnyújtás abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség 
megőrzése, illetve annak esetleges elvesztése az egyéni tetteken és választásokon múlik. 

• Az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakítása, 
valamint az ezeket befolyásoló tényezők ismertetése. 

• Támpontnyújtás az életmódbeli döntések meghozatalához, ezzel is segítve, hogy az 
egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok alternatívaként jelenjenek meg 
a tanulók mindennapi életében. 

• Segítségnyújtás a tanulóknak abban, hogy készségszinten alkalmazzák azokat a 
megküzdési stratégiákat, amelyek segítségével megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük 
egyensúlyát. 
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A 8 évfolyamon keresztül folyó oktatás a különböző tantárgyakon belül (osztályfőnöki, 
természetismeret, biológia-egészségtan, technika, életvitel és gyakorlat stb.) a következő témákat 
dolgozza fel: 

• Önismeret 

• Táplálkozás 

• Mozgás 
• Testápolás (személyi higiéné) és öltözködés 

• A családi élet jelentősége 

• Kortárskapcsolatok, szexualitás 

• Káros szenvedélyek – helyes döntések 

• Egészséges környezet és védelme 

• Balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás 
Mindezeket valamennyi tantárgyban és azon kívül is célszerű megjeleníteni.  

A tanév során megrendezésre kerülő tanórákon kívüli tevékenységek: 

• egészséghét 

• családi nap 

• kerékpártúra 

• csúszdaverseny (látogatás az Aquaticumban) 

• korcsolyázás 

• apuka-kupa 
• tanár-diák sportversenyek 

• osztálykirándulások 

3.2 Az iskola egészségnevelési és kábítószer - ellenes programja 

Droghelyzet iskolánkban 

Az osztályfőnöki munkaközösség, valamint a városi felmérések eredményei azt mutatják, hogy 
iskolánkban nincs drogprobléma. Szeretnénk, ha később sem lenne. 

Magatartási és viselkedési problémák, tanulási nehézségek vannak. Ilyen esetekben a Városi 
Pedagógiai Szakszolgálat és Tehetséggondozó Központ szakemberei végeznek vizsgálatot szülői 
kérésre, a mi javaslatunkra. Szándékunkban áll rendszeresen végezni kérdőíves felméréseket. 

Megelőzés (prevenció) 

A megelőzés célja a droghasználat előfordulási arányának csökkentése. 
A megelőzés módszerei: 
1. Információ – közlés 
Az emberek racionális úton, a megfelelő információk birtokában hozzák a döntéseiket – ha a 
drogokkal kapcsolatban negatív információkat hallanak, akkor nem fognak drogozni. 
2. Érzelmi nevelés 
A hangsúly elsősorban a személyiség érzelmi nevelésén, a döntéshozáson, a megfelelő kommunikációs 
stratégiák elsajátításán, az érdekérvényesítő képesség megtanulásán van. 
3. Társas hatás modell 
Hátterét az a feltevés adja, hogy a droghasználat tanult viselkedés, amelyben a társas hatásoknak, a 
modell – követésnek jelentős szerepe van. 
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4. Drog alternatívák 
A drogok reális pszichológiai szükségleteket elégítenek ki a társadalom számára nem elfogadható 
módon. Cél tehát a fiatalokra jellemző kockázatkeresés kielégítése elfogadható módon pl.: sport, 
extrém sportok, táborozás, művészetek, egyház, stb. 
5. Integrált megközelítés 
Ez a megközelítés a drogmentességet az egészséges élet részeként, és nem önálló célként képzeli el. 
Alapvető cél, hogy csökkenjen a drogokat kipróbálók aránya, az első kipróbálás időpontja minél 
későbbi életkorban következzen be. 
Az egészséges drogmentes életstílus váljon vonzóvá, ezzel párhuzamosan a fiatalok számára ne legyen 
kulturálisan elfogadott a droghasználat. 
 
Drog-prevenció iskolánkban 
Osztályfőnöki órák keretében: 

• „Egészséged testben és lélekben” program 
• információ 
• önismeret 
• döntéshozás 
• stressz - kezelés. 

 
Rendhagyó osztályfőnöki órákon: 

• az iskolaorvos felvilágosító munkája 
• a szakszolgálat munkatársának előadása 
• egyetemi hallgatók előadása, felmérése. 

 
Feladatunk: 

• Fenntartani, illetve továbbfejleszteni együttműködésünket:  
- az iskolaorvossal 
- az iskolarendőrrel 
- a prevencióval foglalkozó szakmai szervezetekkel. 

• Akkreditált képzéseken, továbbképzéseken részt vesz: 
- a szociálpedagógus 
- az osztályfőnöki munkaközösség–vezető 
- az osztályfőnökök. 

 

• Drogkoordinátort állítunk be 
• Szülői értekezleten felhívjuk a szülők figyelmét a drogproblémával kapcsolatos tudnivalókra. 
• A pályázati lehetőségeket kihasználjuk. 
• Igényeljük a szaktanácsadást. 
• Részt veszünk a témával kapcsolatos konzultációkon. 
• Folyamatosan bővítjük a szakirodalmat. 
• Versenyeket szervezünk az egészséges életmóddal kapcsolatosan. 
• Részt veszünk a városi drogismereti vetélkedőn. 
• Felmérést készítünk 2 évente helyileg vagy joghallgatókkal együttműködve: 

- adatokat gyűjtünk a droghasználat elterjedtségéről 
- az adatokat összegezzük, értékeljük 
- szükség esetén szakemberek segítségét kérjük 
- a droghasználat kialakulásában közrejátszó tényezőket feltárjuk. 

•  Minőségbiztosítás: 
- a megelőző tevékenységgel folyamatos minőségellenőrzésre törekszünk a vizsgálati 

eredmények alapján a prevenciós tevékenységünket módosítjuk.  
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3.3 Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

1. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

• - ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
• - ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 
• - ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
• - tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 
• - sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegélynyújtási módokat; 
• - sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

2. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 
• - a tanulók korszerű ismeretekkel, és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegélynyújtási alapismeretek területén; 
• - a tanulóknak bemutatjuk, és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit; 
• - a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 
 
 
Iskolánkban alsó tagozaton a környezetismeret, technika és testnevelés, felső tagozaton a 
természetismeret, biológia, technika és a testneveléstantárgyak keretén belül, valamint az 
osztályfőnöki órán ismertetjük meg a tanulóinkat az életkoruknak megfelelő szintű elsősegélynyújtási 
ismeretekkel. 
Célunk, hogy tanulóink képességei  fejlődjenek az alábbi területeken:  

• probléma felismerése 
• pánikmentes viselkedés 
• önuralom, önfegyelem 
• gyors és szakszerű cselekvés 
• balesetet szenvedettel szembeni együttérzés 
• szocializációs képesség fejlesztése  összetartozás 

Elsősegélynyújtási alapismeretek: 

• újraélesztés,  
• vérzéscsillapítás,  
• sebek ellátása,  
• törések, ficamok, 
• égési sérülés, 
• áramütés, 
• mérgezések, 
• eszméletvesztés, 
• napszúrás, 
• vízbefulladás  

 
Az általános iskolás tanulóknál nagyon fontos a prevenció, valamint annak tudatosítása, hogy ha olyan 
helyzetbe kerülnek, ahol elsősegélynyújtásra van szükség, mindig kérjék a felnőttek segítségét. 

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatok 

4.1 Az iskola közösségfejlesztő tevékenységei  

A diákok mindennapjainak nagy része több éven keresztül az iskolai közegben, az osztályban zajlik, 
ezért nem mindegy, hogy ez a közeg milyen és mennyire képes nevelni. 
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Az osztály az a közösség, amelyben – a kollektivitás élményén keresztül – a gyerekek önmagukról, a 
társadalmi létről, a világról meghatározó élményeket kapnak, amely a legfőbb formálója az alakuló 
tizenéveseknek. Kiemelkedő feladatunk, hogy a formálódó gyerekcsapatból olyan közösséget 
szervezzünk, amelyben az együttműködés, az összetartozás a domináns. 

Érvényesüljön a közösségfejlesztésben: 
- -    az élményadás képessége, a közös élmények intenzitása 
- a saját történelem, a „mi élménye”: közös történettudat, a belső válságmegoldó 

képesség 
- saját nyelv, saját szimbólumrendszer: saját utalásrendszer, „összekacsintás-élmény” 
- tagolt értékrend, markáns pozitív közös értékek 
- közeg-élmény, létező közösségtudat: „védőháló funkció”, bizalom a közösség 

meglétében 
- -    a kapcsolatok mélysége, harmóniája 
- bizalom: intimitás és félelemmentesség 
- kooperációs készség: együttműködés egymással, a szűkebb környezettel 
- konfliktusmegoldó képesség: a bátorság és a belátás egysége 
- érdeklődés és nyitottság, elmélyülés, pozitív munkakultúra. 

Feltétlen kritérium azonban annak a légkörnek a megteremtése, amely a bizalmon, a derűn alapul; 
amelyben a tudás érték; a világ megismerése személyes feladat, amelyben a tanulás nem formális 
kötelezettség. Alapvető kritérium a nyitottság és a kritikus hozzászólás is, elsősorban ezek kényes 
egyensúlyának megteremtése. 

A tanuló értékrendje, elvárása, kommunikációja magán viseli az iskola, elsősorban az osztályfőnök, a 
tanárok, a légkör, a hagyományok, az esetleges konfliktusok bélyegét. A nevelőmunka és a közösség 
kialakulásának sikere nagyrészt azon múlik, hogy sikerül-e a diákot érdekeltté tenni önnön nevelésében, 
felkelteni benne az érdeklődést, az önnevelés igényét. Ez a pedagógus és a diák együttműködését 
feltételezi a nevelési-oktatási munka folyamán. 

 
 Kiemelkedően fontos, hogy a szabályok, a követelmények ne kívülről, felülről érkezzenek, hanem az 

érintettek maguk alakítsák ki azokat. A nevelés hatékony eszköze legyen a folyamatos önkontroll, az 
önismeret fejlesztése és az önnevelés. 

 
A jó, eredményes közösség kialakításának alapvető feltételei: 

- a pedagógus szakmai felkészültsége /professzionalizmusa/ 
- gazdag és változatos módszertani kultúra 
- a pedagógus megfelelő önismerete, mentálhigiénés állapota 
- a jó tanár-diák viszony 
- a pedagógus szakmai szabadsága 
- a közösen átélt élmények 
- gazdag, tartalmas programok 
- a pozitív megerősítés. 

   A közösségben felszínre kerülhetnek az egyéni különbségek, megjelenhet a versengés.  
A konfliktushelyzetek megelőzhetők: 

- az értő figyelem alkalmazásával 
- az eredményes kommunikációval 
- őszinteséggel, bizalommal 
- tapintatos bírálattal 
- az elhamarkodott reagálások kerülésével 
- tisztázó megbeszéléssel. 

A konfliktusok megoldásának eszközei: 
- véleményalkotás 
- meggyőzés 
- halogatás 
- ráhagyás /kisebb viták esetén célravezető/ 
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- a gyermekek megtanítása a problémák felismerése és saját eszközeikkel való 
megoldására 

- a közösség átszervezése 
- nyílt konfrontáció. 

Kiemelkedő jelentőségű a jó közösség kialakításakor a tolerancia építése, a másság elfogadása. Az 
alapvető illemszabályok tudatosításával a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedés, az alapvető 
normák elsajátítása a célunk. 

Az osztályfőnökök, pedagógusok lehetőségei a közösség fejlesztése, a csoportkohézió 
megteremtésére: 

- közös osztálydíszítés, az osztály dekorálása /célja a közösségalakítás és a tanulást 
segítő környezet kialakítása/ 

- a város nevezettességeinek közös megtekintése 
- hétvégi kirándulás, túrázás 
- tanulmányi séták, szervezése 
- ünnepélyek, megemlékezések 
- iskolai hagyományok ápolása /pl. a Karácsony Sándor - díj az arra leginkább 

érdemes 8. osztályos tanulóknak, az év osztálya cím/ 
- hulladékgyűjtés   
- nyári táborok szervezése 
- klubdélután szervezése az osztályok számára 
- hagyományos Mikulás ünnepség szervezése az óvodásoknak és az alsó tagozatos 

gyerekeknek. 
Az iskola szereplői közötti együttműködés és a kapcsolattartás szervezeti rendjét az SZMSZ az alábbi 
részekben szabályozza: 

1. a vezetők, a pedagógiai tanács, valamint az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás 
formáját, rendjét, 

2. a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás 
formáját és rendjét. 

A diákönkormányzat működése 

  Iskolánk egyik alapvető feladata, hogy a család mellett az iskolai színtéren is megtanulják a 
gyerekek a kollektív gondolkodásmódot. E gondolkodásmód alapvető jellemzője, hogy a másik ember 
érdekeit is szem előtt tartsuk. Ezt a tanítási órán egymás meghallgatásával, önös érdekek háttérbe 
szorításával, a segítőkészség, önzetlenség kialakításával fejlesztjük. 

  Kiemelkedően fontos feladatunk tudatosítani a gyerekekben a nagyobb közösség / osztály, iskola, 
társadalom / fogalmát. Legyenek a gyermekeink nyitottak a társadalom problémái, történései iránt. Arra 
törekszünk, hogy ne az utasítások, a parancs, a tekintélyelvűség uralkodjon, amelynek hatására csak a 
mechanikus gondolkodás, a gépi cselekvés, az utasítások végrehajtása történik, hanem a demokratikus 
kapcsolatrendszer domináljon. 

 A DÖK a diákság kollektív érdekérvényesítési szervezete. Tevékenysége a tanulókat érintő 
valamennyi kérdésre kiterjed. Működése nagymértékben hozzájárul a tanulók demokratikus viselkedési 
kultúrájának kialakításához, gyakorolja a diákok és a diákközösségek jogait, ellátja a tanulók jogainak 
védelmét. Tevékenységének egyik részeként szervezi az iskola tanulóinak közösségi életét. 

A demokratikus kapcsolatrendszer a következő személyiségjegyeket fejleszti elsősorban: 

• döntési képesség 
• felelősségvállalás 
• kreativitás 
• az egyéni képességek maximális fejlesztése 
• viselkedési szabályok betartása. 

A DÖK egyik legfontosabb feladata az évenként legalább egyszer összehívott diákközgyűlés létrehozása. 
A diákközgyűlés: 

- a DÖK legfelsőbb szerve 
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- a tanulók tájékoztató és tájékozódó fóruma 
- évente legalább egyszer össze kell hívni /ez szerepel a házirendben és az éves 

munkatervben egyaránt/  
- a DÖK vezetősége hívja össze 
- megszervezhető rendes és rendkívüli módon is 
- a DÖK döntése alapján szervezhető küldöttgyűlés/ diákparlament is. 

A diákközgyűlés feladatai: 
- beszámoló az éves tevékenységről 
- beszámoló a tanulói jogok érvényesüléséről 
- a tanulók kérdésfelvetésének fóruma. 

  A tanuló ellen indított fegyelmi eljárás során a fegyelmi büntetést minden esetben a tantestület 
hozza. A fegyelmi eljárás során be kell szerezni a DÖK véleményét. 

  Ezeket figyelembe véve igen jelentős feladat hárul a DÖK-segítő pedagógusra. Összefoglalva, 
koordinálva az iskola DÖK munkáját felkészíti tanítványait a demokratikus jogok gyakorlására, a 
társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedésre. Kiemelkedő feladata a demokrácia szabályainak 
elsajátítására nevelés / az egyéni példa erejével /; az egyéni aktív és közösségi véleménynyilvánításra és 
koordinációs képességek kialakítására nevelés. 

5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 
MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI  

5.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 
pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

• Felkészül a tanítási órákra. 
• Folyamatosan gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 
• tudományos eredmények megismerésére törekszik és tájékozódik a módszertani fejlesztésekről.  
• Speciális oktatási módszereket választ és alkalmaz, sokoldalúan szemléltet, 
• differenciált foglalkozásokat tart. 
• Az országos kompetenciamérés eredményeinek ismeretében a tanmenetében meghatározza a 

tantárgyára vonatkozó készség- és képességfejlesztés feladatait. 
• A tanulók munkáját egységesen, rendszeresen, következetesen értékeli. 
• Egységes normákat és értékeket közvetít. 
• Az írásbeli számonkéréseket a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül 

kijavítja. 

• A kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 
értékeli. 

• Megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, 
annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyerekek 

tanításakor és osztályzásakor. 

• Kapcsolatot tart a tanulócsoportjában tanító nevelőkkel. 
• A megtartott tanítási órákat dokumentálja, a helyettesített órákat vezeti. 
• Közreműködik az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában. 
• Szervezi és vezeti a különbözeti, szintfelmérő, osztályozó, javító vizsgákat. 
• Összeállítja a kísérleteket. 
• Dolgozatokat, tanulmányi versenyeket állít össze, értékel és lebonyolít. 
• Tehetséggondozással, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatokat lát el. 
• Felügyel a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken. 
• Felügyel a tanulókra az óraközi szünetekben, a reggeli és a délutáni ügyeletben, az iskolabuszon és 

ebédeléskor.  
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• Betartja és betartatja a házirendet. 
• Iskolai kulturális és sportprogramokat szervez. 
• Tanulmányi kirándulásokat, iskolai ünnepségeket, rendezvényeket szervez, és ezeken részt vesz. 
• Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatokat lát el. 
• Szülői értekezleteket, fogadóórákat tart. 
• Részt vesz  a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, a munkaközösségi foglalkozásokon. 
• Tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkát végez. 
• Részt vesz a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken. 
• A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerzi az előírt minősítéseket. 
• A tudomására jutott hivatali titkokat megőrzi. 
• Képviseli az iskola céljait a tanulók és a szülők előtt. 
• Rendben tartja a szertárakat, szakleltárakat és tantermeket, dekorációt készít. 

A fentieken túl a következő speciális feladatokat látja el a : 
Fejlesztő pedagógus: 

• A normál intelligenciaövezetbe tartozó teljesítményzavaros gyerekkel foglalkozik. 
• Diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed 

ki. 
• A diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét meghaladó eseteket speciális szakemberhez köteles 

irányítani. 
• Tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, logopédus, pszichológus stb.) 

összehangoltan végzi. 
• Segítséget nyújt a szaktanároknak a szakértői vélemények értelmezésében, azok tanórákba való 

beépítésében, a speciális értékelési rendszerek kialakításában. 
• Segítséget ad ahhoz, hogy a tantárgyi tanmenetekben a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel 

kapcsolatos feladatok megjelenjenek. 
• Segítséget nyújt a szakvéleményt kérő lapok szakszerű kitöltésében. 
• Felelős a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért. 
• Figyelemmel kíséri a kontrollmérések esedékességét. 

Szociálpedagógus: 
• Rendszeres kapcsolatot tart az óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, a pedagógiai  

szakszolgálattal, a gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival. 

• Az érintett tanulók számára megszervezi az egyéni képességeikhez igazodó tanórai tanulást.  
• Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások megtartásával segíti a tananyag elsajátítását, illetve a fennálló 

lemaradások megszüntetését.  
• Egyéni foglalkozások keretében segíti a tanulók szociális kompetenciájának fejlődését.  
• Rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, a családokkal.  
• A családok szociális helyzetének  javítása érdekében segíti az ellátórendszer illetékes tagjához való 

eljutást. 
• Tájékoztatást nyújt a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről.  
• A veszélyeztetett tanulók esetében jelzéssel él a gyermekvédelmi jelzőrendszer illetékes szereplője 

felé. 
• Az érintett tanulók esetében figyelmet fordít a szabadidő helyes eltöltésének megszervezésére.  

 
Könyvtáros-tanár: 

l. Általános feladatok 

• Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat. 
• Éves munkatervet készít. 
• Tanév végén beszámolót készít, tájékoztatja a tantestületet a tanulók könyvtárhasználatáról. 
• Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását. 
• Kapcsolatot tart a társintézményekkel. 
• Végzi az iskolai könyvtár ügyvitelét, statisztikát készít. 
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• Részt vesz a könyvtárosok részére szervezett továbbképzéseken, értekezleteken. 
• Figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és gazdaságos   
• felhasználását. 
• Részt vesz a könyvtár leltározásában. 

2. Szakmai feladatok 

• Segíti az iskola oktató-, nevelőmunkáját az információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával. 
• Tervszerűen és folyamatosan végzi a könyvtári állomány gyarapítását. 
• A megrendelésekről, azok teljesítéséről nyilvántartást vezet. 
• Tájékozódik és tájékoztat a megjelenő kiadványokról, az új könyvekről. 
• A beszerzett dokumentumokat nyilvántartásba veszi.    
• Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról. 
• Végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját. 
• Könyvtárismereti órákat tart. 
• Előkészíti a szaktárgyi órákat. 

Iskolapszichológus: 
• Bizalmi légkört alakít ki az intézmény minden résztvevőjével. 
• Kezeli a tanulási, magatartási és egyéb problémákat, szorosan együttműködve a pedagógusokkal és 

szülőkkel (ez a nehézség jellegétől függően történhet egyéni vagy csoportos formában). 
• Támogatást és tanácsadást nyújt a krízishelyzetben lévő tanulók számára (pl. váratlan nehéz 

élethelyzetek, veszteségek). 
• Folyamatosan konzultál a szülőkkel és a pedagógusokkal. 
• Szűri és gondozza a tehetséges tanulókat (pl. a Városi Tehetséggondozó Program keretén belül). 
• Segítséget nyújt a pályaorientációhoz és a pályaválasztáshoz. 
• Igény esetén felméréseket végez. 
• Prevenciós előadásokat, pszichológiai ismeretterjesztést tart a pedagógusok, a szülők és/vagy a 

tanulók számára. 
• Szükség esetén a megfelelő szakemberhez irányítja az érintetteket (amennyiben nem 

iskolapszichológusi szintű problémával találkozik). 

5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

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

 
A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az iskola szellemiségén, a vezetői 
elvárásokon túl az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő a gyerekekben formálódó 
valóságkép kialakulásában. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a 
szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. Igényessége, 
elvárásai, értékrendje a tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is 
befolyásolhatja.  

 
Az osztályfőnök a gyermekről többféle forrásból tájékozódhat: felkeresheti a családot, 

megismerheti a gyermekkel korábban foglalkozó pedagógus véleményét, megfigyelheti diákjait 
tevékenység közben, társaik körében, beszélgethet velük.  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

• Közvetlen nevelőmunka – ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazásuk; az 
aktuális események feldolgozása; különböző értékrendek megismertetése; a kultúrahasználat 
megtanítása; a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés szemlélet 
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alkalmazása a nevelőmunkában; törődés a gyermekek aktuális problémáival; az osztály 
konfliktusainak megoldása: gyermekvédelmi munka 

• Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok – a haladási napló naprakész vezetése, a haladási és anyakönyvi 
rész folyamatos ellenőrzése; igazolások, esetleges igazolatlan órák regisztrálása félévkor és év végén; 
a magatartás- és szorgalomjegyek előkészítése az osztályozó értekezlet előtt; félévi értesítő, 
anyakönyv- és bizonyítványírás 

• Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása – kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal, a 
nevelés-oktatásban hatékonyan résztvevőkkel, a szülőkkel, a szülők közötti felvilágosítómunka: 
szabadidős tevékenységek, programok szervezése 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 

munkaközösségével, az iskolapszichológussal, a védőnővel, a fejlesztő pedagógussal és a 
szociálpedagógussal. 

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.  
• Szülői értekezletet tart. 
• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló (digitális napló) vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, lemorzsolódással, 
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 
• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 
• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, támogatására. 
• Teljesíti az adott évfolyam speciális feladatait: 5. évfolyam: Mikulás-műsor, 6. évfolyam: a Nemzeti 

Összefogás Napja, 7. évfolyam: ballagás szervezése, lebonyolítása, 8. évfolyam: ballagás, búcsú 
• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  
• Órát látogat az osztályában. 
• A magatartásfüzet bejegyzéseit (felső tagozat) figyelemmel kíséri, és annak alapján alkalmazza a 

jutalmazás és büntetés szabályait. 

6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
- kiemelten tehetséges tanuló, 
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTMN), 
- sajátos nevelési igényű tanuló (SNI); 
- hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanuló.  

Iskolánkba csak azokat a tanulókat tudjuk integrálni, akik az alapító okiratunkban szerepelnek. 

6.1 A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai tevékenység 

Beilleszkedési és magatartási nehézség az a tünetegyüttes, amikor a tanuló viselkedése jelentősen 
eltér az adott életkorban megkívánható helyes magatartástól. Az iskolai környezetben ez úgy 
jelentkezik, hogy ezeknél a tanulóknál az általánosan használt nevelési eljárások nem hatékonyak. Az 
ilyen tanulók nem tudnak, vagy nem akarnak alkalmazkodni a környezetükben érvényes szociális 
szabályokhoz. Az ilyen problémák okai lehetnek átmenetiek: a családban bekövetkezett változás, 
iskola- vagy tanárváltás, túl nagy követelmény. Az állandó okok között meg kell említeni a nem 
megfelelő szociális hátteret, az iskola és a család eltér nevelési elveit, normarendszerét. 
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Tünetként előfordulhat agresszív, a környezet ellen forduló viselkedés, de a passzív, szorongó, 
gátolt gyermekek is különleges figyelemre szorulnak, speciális pedagógiai tevékenységet igényelnek. 

Tanulási nehézség: normál vagy átlag feletti értelmi képességek mellett a tanulási teljesítmény nem 
felel meg az egyén intellektuális fejlődésének. 

A tanulási nehézségek a beszélt vagy írásos nyelv alapvető elsajátításának akadályai. 
A súlyosság fokától függően gátolják a diákot az információk felfogásában, bevésésében vagy 

kinyilvánításában. 
Ezek a nehézségek megmutatkozhatnak a figyelem, a gondolkodás, a beszéd, az olvasás, az írás és 

a matematikai feladatmegoldás területén. A tanulási nehézségekkel élő diákoknak gyakran 
nehézségeik vannak a vizuális információk befogadásával is. Tanításuk differenciálásában mindezeket 
figyelembe kell vennünk. 
Az SNI-s tanulók nevelésének-oktatásának sajátos elvei: 

• hosszabb idősávok, szélesebb időkeretek 
• a SNI-nek megfelelő tartalmak 
• eltérő fejlesztési követelmények 
• segítő megkülönböztetés 
• egyéni differenciálás 
• önmagukhoz viszonyított fejlődés értékelése 
• a követelményektől való eltérés lehetősége 

Inkluzív pedagógiai megvalósítására törekszünk, ezért szemléletünkre jellemző: 

• Differenciáló, önértékelésre is alkalmas pedagógiai módszerrel dolgozunk.  
• Óravezetésünk igazodik a gyermekhez. Pedagógusaink a többiekkel azonos, de a sajátos nevelési 

igényű gyermekekhez alkalmazkodó, rugalmas, a törvényi előírásoknak megfelelő tantervet 
alkalmaznak az SNI tanulók számára. 

• Partneri a viszony, közös a tervezés a pedagógusok és a fejlesztőpedagógus, logopédus és az SNI 
gyermekek esetében bevont gyógypedagógus között. Gondok esetén együtt változtatunk. 

• A szakemberek javaslatait beépítjük a pedagógiai folyamatokba.  
• Szükség esetén a pedagógus és a fejlesztő pedagógus, ill. a pedagógus és a gyógypedagógus 

egyidejűleg van jelen az osztályban. 
• Kiemelt célunk az egyéni kibontakozás és fejlesztés. 
• Tudatosan segítjük a szociális beilleszkedést. 
• A szülőket aktívan bevonjuk a gyermekük fejlődési állapotának értelmezésébe, a további teendők 

kialakításába. Az iskola életében, a közösség feladataiban, programjainkban is részt vehetnek. 
• A tanár ehhez a munkához igénybe veheti a fejlesztő pedagógus, a logopédus és a területi 

szakszolgálatoknál dolgozó gyógypedagógus, ill. az utazó gyógypedagógus, és a pszichológus, 
valamint a szaktanár kollégák segítségét is. 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanuló szakértői véleményében egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből javasolják a tanuló értékelés és 
minősítés alóli mentesítését, abban az esetben ezt az intézményvezető határozathozatallal érvényesíti. 
A határozatot kapja: szülő, osztályfőnök, szaktanár, gyógypedagógus  és az irattár.  
E határozat azonban nem mentesíti a tanulót a tantárgy, illetve a tantárgyrész tanulása, teljesítése alól. 
Ez azt jelenti, hogy a tantestület által kidolgozott, elfogadott sajátos nevelési igényű, és a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók tantárgyi követelményrendszerét kell 
teljesíteni ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessen. Ha ezt nem teljesíti, abban az esetben 
pótvizsgára bocsájtható az adott tantárgyból.  
A mentesített tantárgyból, tantárgyrészből a tanév folyamán százalékos értékelést kap a tanuló, illetve 
félévkor és év végén szöveges értékelést a szaktanártól értékelő lapon. 
Amennyiben a szülő nem kíván élni a mentesítés jogával, abban az esetben írásos kérelemmel 
fordulhat az intézményvezető felé. Kérelmének elfogadásáról, ill. elutasításáról az intézményvezető, a 
szaktanár, a gyógypedagógus közösen dönt. 
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Kérelmet nem nyújthat be a szülő a gyermeke rehabilitációs foglalkoztató, fejlesztő foglalkoztató órák 
alóli mentesítésére. Ezek az órák a tanuló részére kötelező érvényűek mindaddig, míg a szakértői 
bizottság másképp nem határoz. 
Iskolánkban a következő SNI-s típusú gyerekek fejlesztése és ellátása történik: 
A hallássérült tanulók iskolai fejlesztése, ellátása: 

A hallássérült tanuló az, akinél hallás hiánya vagy csökkenése áll fenn. Iskolánkba csak olyan 
tanuló iskolázható be, akinél enyhe nagyothallás 30-45 db tartományba sorolhatók. 
Az enyhén nagyothallók iskolai fejlesztése: 

• helyes énkép, önismeret kialakítása  
• reális pályaválasztás kialakítása  
• szókincs, fogalmak, nonverbális úton szerzett ismeretek bővítése 
• a társadalmi kapcsolatépítés, kapcsolattartás formáinak elsajátítása, gyakorlása 
• sok vizuálisan érzékelhető élmény adása  

A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztése, ellátása: 
Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és 

a környezeti hatások következtében jelentős mértékű beszédbeli akadályozottság áll fent. Ennek 
következtében nyelvi, kommunikációs és tanulási zavarok léphetnek fel. Az akadályozottság 
megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és –megértés zavaraiban, a 
beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségében, valamint az 
általános beszédgyengeséggel együtt járó részképesség kiesésben.  
Következő csoportba sorolható tanulók iskolázhatók be iskolánkba: 

• megkésett beszédfejlődés  
• beszédritmuszavar / dadogás, hadarás/  
• diszlexia  
• diszgráfia  
• mutizmus  
• orrhangzós beszéd  
• diszlália  

Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése: 
• pszichológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése  
• önállóság fejlesztése  
• önbizalom fejlesztése  
• pozitív énkép kialakítása  
• bátran merjen beszélni társai előtt  
• önismeret és önértékelés fejlesztése 

Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja 
Dadogás: a beszéd összerendezettségének zavara, mely a ritmus és az ütem felbomlásában, a beszéd 
görcsös szaggatottságában jelentkezik. 
Feladatok: 

• laza izomműködés  
• helyes légzéstechnika 
• cselekvéshez kötött beszédindítás 
• relaxációs gyakorlatok 
• helyes lépés, mozgás és ritmuskoordináció fejlesztése 
• a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése, javítása 

Hadarás: a beszéd súlyos zavara, melyre a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok kihagyása, a 
páratlan hangképzés, a monotónia és a szegényes szókincs a jellemző. 
Feladatok: 

• figyelem fejlesztése  
• beszédterápia, helyes légzéstechnika  
• mozgás-és ritmuskorrekció 
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Megkésett beszéd: az ép értelmű és ép érzékszervű gyermek beszédfejlődése elmarad a megfelelő 
beszédszinttől. 
Feladatok: 

• beszédre irányuló figyelem 
• speciális mozgások  
• aktív és passzív szókincsbővítés  
• a beszédészlelés és megértés fejlesztése 
• a nyelvi közlés többszintű összetevőjének (szókincs, nyelvtani rendszer, szóbeli és írásbeli 

szövegalkotás) sokoldalú, intenzív differenciált fejlesztése 
Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges: 

• logopédiás terápia  
• kommunikációs tréning  
• bábterápia  
• drámaterápia  
• gyógytorna 

6.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Keressük minden gyermekben azt, vagy azokat a speciális adottságokat, amelyek bennük a legjobbak, 
és az átlagost meghaladják. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a lassan fejlődő tanulók, a nem kiemelkedő, a gyengébb 
tanulmányi eredményt elérők között is vannak jó adottságú, tehetségígéretek. Nevelőtestületünk 
számára fontos, hogy ezek a gyerekek se kallódjanak el. 

6.2.1 Tehetségfejlesztő programunk legfőbb pedagógiai és pszichológiai alapelvei: 

• Elsődleges célunk tanulóink képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése a leghatékonyabb 
pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával.  

• Fontosnak tartjuk a személyiség fejlesztését is, hiszen fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető 
el a tehetség kibontakoztatása.  

• Munkánk középpontjában két fő szempont áll: az egyik a tanulók megfelelő motiválása, a másik a 
differenciálás.  

6.2.2 Feladatok a tehetséggondozásban: 

• A tehetség felismerése, azonosítása. 
• A tehetséggondozó program célkitűzéseinek megfogalmazása. 
• Tanórai differenciálás. 
• Tanórán kívüli programok megalkotása (gazdagítás, dúsítás). 
• Feladatkörök meghatározása, tantestületi munkamegosztás. 
• A családdal való folyamatos kapcsolattartás. 
• A Tehetségpontok hálózatába, a városi tehetséggondozó programba való bekapcsolódás, intenzív 

kapcsolatrendszer kiépítése. 

A tehetség felismerése, azonosítása: 

• A tehetséges tanulók felkutatásában a tanulók megfigyelése során kialakult tanári véleményeket, a 
gyermek, tanulmányi és egyéb teljesítményeit, érdeklődését, tanulmányi és más versenyeken elért 
eredményét vesszük számba. 

• A DMJV Tehetséggondozó Programjába való beválogatás alapja az osztályfőnökök  által 
megfogalmazott tanulói jellemzés, valamint a városi tehetségmérés (matematika, magyar) és a  
pszichológiai vizsgálatok együttes eredménye. 

• Fontos feladatunk az alulteljesítő tehetségek kiszűrése, az alulteljesítés okának meghatározása, mely 
lehet pl.: szülői háttér, iskola, társak szerepe, önértékelési  probléma, tanulás módszertani probléma , 
motiváció hiánya. 
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          A tehetséggondozó program célkitűzései: 

• A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése. 
• A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése, az alulteljesítés okának megszüntetése. 
• Megfelelő légkör megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő 

szakemberekkel és a társakkal). 
• Szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést. 

 
   Differenciálás a tanítási órán: 
 

• Eltérő érdeklődés szerint szervezett osztályok (matematika-informatika, humán- kommunikáció, 
természettudomány,  idegen nyelv).  

• Az egyes tantárgyakból teljesítmény alapján szervezett alkalmi csoportok. 
• Interaktív tábla és interaktív tananyagok differenciált alkalmazása. 

Alkalmazott szervezési feladatok: 

• választható feladatok, 
• a „kérek még” elve, 
• a borítékolás, 
• a motiválási lehetőségek maximális kihasználása, 
• a frontális tanulásszervezés mellőzése, differenciált csoportmunka, 
• a tevékenységközpontúság előtérbe helyezése, 
• a tanulók mindennapi tankönyveitől, taneszközeitől eltérő feladatok felkínálása. 

 
       Tanórán kívüli tehetségfejlesztő programjaink: 
 
• Tehetségfejlesztő foglalkozások 5-8. évfolyamon a városi tehetségprogramba beválogatott tanulók 

számára 8 modullal. 
• Tehetségeink Városi Diákkonferenciára való felkészítése minden második évben. 
• Tanulásmódszertan fejlesztése. 
• Kutató- és gyűjtőmunkákban, tanulói kísérletekben való részvétel. 
• Tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, szakkörök. 
• Házi, városi, megyei, területi, országos tanulmányi versenyekre való felkészítés. 
• Kulturális, művészeti előadások. 
• Sportfoglalkozások, versenyek. 
• Az iskolai könyvtár egyéni vagy csoportos használata. 
• Szabadidős tevékenységek (színház-, múzeum-, hangversenylátogatás), szünidei programok, táborok. 
• A középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése. 

6.3 Hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók 

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos feladatainkat, 
célkitűzéseinket az esélyegyenlőséggel (14. pont) és a gyermek- és ifjúságvédelemmel (17. pont) 
foglalkozó fejezeteinkben részletesen tárgyaljuk. 
 

6.4  Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

 
A Nkt. 4. § 37. alapján lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a 
tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez 
képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések 
alkalmazása válik szükségessé”.  
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6.4.1. Lemorzsolódást csökkentő intézkedések 

 
• Prevenció (megelőzés)  
• Intervenció (beavatkozás) 
• Kompenzáció (helyreállítás) 

 
A beavatkozás céljai:  
 
• Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás 

• Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás  

• Tanulói igazolatlan hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás  

• Tanulói igazolt hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás  

• A tanuló szociális helyzetből eredő hátrányának kompenzálását célzó beavatkozás  

• A tanuló testi, lelki, mentális fejlesztésére, illetve szenvedélybetegség kialakulásának és    

   bántalmazásnak a megelőzésére irányuló beavatkozás  

• Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás  

• Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások  

• A tanulási és magatartási nehézségeket kezelő beavatkozás  

• Közösségfejlesztő, közösségépítő beavatkozás 

 

 

 

Tanulói előrehaladást támogató tevékenységek: 

 

• Egyéni készség- és képességfejlesztés, feladatbank létrehozása  

• Egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv kidolgozásával  

• Egyéni tanácsadás biztosítása (pl. iskolapszichológus ) 

• A hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő programok  

• Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek  

• Tanulásmódszertani támogatás  

• Bevont szervezetek szakemberével együttműködésben támogatás nyújtása a veszélyeztetett tanuló 
részére  

• Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus.)  

• Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám)  

• Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel  

• Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás (pl. különböző munkahelyek megismerése, 
pályaválasztási tanácsadás)  

• Esetkonferencia szervezése (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus részvételével) 

• Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség jelzése, külső 
támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat) felé irányítás 

• Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás biztosítása  
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• Szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek, foglalkozások biztosítása 

• Konfliktuskezelési módszerek megismertetése  

• Bűnmegelőzési előadás szervezése  

• Egészségügyi előadások szervezése  

• Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése  

• Szociális támogatás, segítség biztosítása, intézése  

• Kommunikációs technikák fejlesztése 

 

7. TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ 
RÉSZVÉTELI JOGAI, GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogainak gyakorlási rendje: 
1. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

•  saját működéséről, 
•  vezetőjének  választásáról, a választás szabályairól 
•  a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, éves    

 költségvetéséről 

•  hatáskörei gyakorlásáról, 
•  egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
•  az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről 
•  amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő tájékoztatási 

rendszer (iskolarádió, iskolaújság) szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, 
munkatársainak megbízásáról. 

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

• Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáival, rendjével, időbeosztásával kapcsolatban 
• A tanulók szervezett véleménynyilvánítási formáival kapcsolatban 
• A tanulók jutalmazásával és kitüntetésével kapcsolatban 
• Társadalmi munkák, környezetvédelmi programok megszervezésekor 
• Iskolai hagyományok építésében 
• Az iskolai SZMSZ és Házirend elfogadásával kapcsolatban 

3. Az iskolai diákönkormányzat véleményét – a b) bekezdésben meghatározottakon túl – ki kell 
kérni 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
• az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 
• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 
• a könyvtár működési rendjének kialakításához, 
• az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót – ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább öt nappal meg kell küldeni a 
diákönkormányzat részére. 
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8. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNERI  
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

A törvényi szabályozás elengedhetetlenné teszi, hogy az osztályfőnökök, a szaktanárok gyakran 
találkozzanak egymással. Mindkét fél érdeme, hogy ezek a találkozások minél hatékonyabbak 
legyenek, és a tanulók problémáira közösen találják meg a legjobb megoldásokat. Ha a szülő érzi – 
valljuk -, hogy gyermekében a pedagógus igyekszik minél több pozitívumot fellelni, és erre, mint 
alapra támaszkodva építi a gyermek személyiségét, akkor ehhez a szülő segítséget fog adni. 

Legfontosabb a bizalom kialakítása a szülők és az iskola között. Pedagógiai munkánk 
eredményessége nagymértékben függ attól, hogy milyen kontaktust tudunk kialakítani a ránk bízott 
gyermekek szüleivel. 

Az iskola nevelőmunkájának eredményességét jelzi a volt tanítványokkal megmaradó kapcsolat:  

• osztálytalálkozók szervezése,  
• műsorokban való részvétel,  
• személyes kapcsolattartás. 

A kapcsolattartás formái 

8.1 Szülői értekezlet 

Célja: 
• tájékoztatás, információátadás, az osztály közösségét érintő ügyek megbeszélése 

Témák: 

• tanulmányi kérdések 
• a tanulók munkafegyelme, magatartása 
• közös programok szervezése 
• az iskola házirendjének megbeszélése 
• tájékoztatás a pályaválasztás, a továbbtanulás lehetőségeiről 
• tájékoztatás az iskola által szervezett szakkörökről, előkészítőkről 
• a tanulmányi kirándulás előkészítése 
• javaslatok kulturális és szabadidős programokra 
• tájékoztatás a táborozási lehetőségekről. 

8.2 Fogadóóra  

Célja: 

• lehetőség a szülők számára, hogy egyénileg információt kapjanak gyermekük előmenetelének, 
magatartásának alakulásáról, teljesítményéről 

• lehetőség a tanárok számára, hogy párbeszédet, pedagógiai konzultációt folytassanak a szülőkkel, 
közösen találjanak megoldást a pedagógiai és egyéb problémákra. 

8.3 A szülői munkaközösség 

A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely átfogja az 
iskola működésének egészét. A szülői munkaközösség annak szervezeti és működési szabályzatában 
foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői munkaközösség maga választja az 
intézménybe járó diákok szülei közül. A szülői munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt 
kérhet az intézményt érintő bármely kérdésben. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő 
események lebonyolításában való közreműködés is. 
A partnerszervezetekkel és a diákokkal való együttműködés fejlesztése érdekében az együttműködés 
során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös munka eredményességének értékelésére, a 
partnerszervezetek és a diákság jogainak gyakorlására. Amennyiben akár egyetlen területen a 
rendellenes működés, a kapcsolatok lazulásának jelei mutatkoznak, tárgyalásokat kell kezdeményezni 
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az érintett partnerszervezettel az együttműködésben mutatkozó gondok feltárására, a szabályozó 
rendszer módosítására. 

8.4 Családlátogatás (lehetőségként felajánlva a szülőnek) 

Célja: 

• a tanuló megismerésének egyik legjobb módja (probléma esetén, alkalomszerűen) 
• közvetlen képet kap a pedagógus a tanulók otthoni lehetőségeiről; a szülők nevelési eszközeiről; a 

szülők és a gyerekek, testvérek kapcsolatáról 
• az otthoni környezet segítő vagy gátló tényezőinek ismeretében hatékonyabban tudja az osztályfőnök, 

a szaktanár a tanuló iskolai munkáját irányítani, a közösségben elfoglalt helyét javítani, illetve 
megszilárdítani  

8.5 Nyílt órák, nyílt napok 

Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szülőket az iskolai nevelőmunka tényleges támogatására 
megnyerje. 

Minden évben, a leendő 1. osztályosok beiratkozása előtt módot adunk arra, hogy meghívjuk 
az iskolába a leendő 1. osztályos tanulók szüleit, az óvodásokat, hogy megismerjék az 
intézményben folyó munkát. Különösen fontos, hogy lássák a leendő tanító néni gyakorlati 
eljárásait; megismerjék a tanító személyiségét. 

A felsőbb osztályokba járó tanulók szülei az 1-3. órákat látogathatják előre megadott 
időpontban.  

8.6 Üzenetek 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az eredményesség 
elérésében. A tanulmányi előmenetel során negyedévente tájékoztatást kapnak gyermekük 
fejlődéséről. Az aktuális terveinkről, sikereinkről szülői értekezleteken, választmányi üléseken 
beszámolunk.  

Szívesen látjuk tanulóink családtagjait a nyílt napokon, az iskolai ünnepségeken, a 
karácsonyi vásáron és koncerten, kirándulások alkalmával, a kiállításokon.  

A tanulók hiányzását az általános iskolai elvárásoknál megfogalmazottaknak megfelelően 
regisztráljuk, és arról a szülőket a szokott módon tájékoztatjuk. 

8.7 Tájékoztató füzet, ellenőrző könyv 

Ezek a dokumentumok a szülőkkel való napi kapcsolattartás lehetőségét biztosítják. A 
tantestület megállapodása szerint használják a kollégák és az osztályfőnökök az ellenőrzőket. 
Minden esetben ügyelni kell arra, hogy az ellenőrzőbe írt megjegyzések mind tartamilag, mind 
hangnem tekintetében elfogadhatók legyenek, se a tanulókat, se a szülőket ne sértsék meg. 

8.8 Telefon, levél 

Telefonon kell értesíteni a szülőt, ha gyermekét baleset érte, vagy olyan rosszul érzi magát, 
hogy haza kell küldeni. A szülő tudta nélkül egyetlen gyermek sem hagyhatja el az iskolát! 

Amennyiben a szülő nem hajlandó az ellenőrzőbe tett megjegyzéseket aláírásával tudomásul 
venni, az osztályfőnök köteles a szülőt más módon értesíteni a bejegyzések tartalmáról. Ez az 
értesítés elküldhető ajánlott levélben is, ha végképp nincs lehetőség a szülővel való személyes 
konzultációra. 
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8.9 Elektronikus üzenetek ( SMS, e-mail) 

Amennyiben a szülő érdemben nem reagál a pedagógusok jelzéseire, úgy a szociálpedagógus 
közreműködésével a gyermekvédelmi szervek segítsége is igénybe vehető. 

8.10 Esetkonferencia 

Az intézmény vezetője, a tanuló osztályfőnöke, a problémával érintett tanárok, külső meghívott 
 ( családgondozó), a tanuló és szüleinek közös megbeszélése a gyermek előmenetele érdekében. 

Az együttműködés kiegészül a következőkkel: 
A szülők megfelelő tájékoztatást kapnak a szülők jogairól és kötelességeiről. 

9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZOK SZABÁLYAI 

9.1 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött szerepe  

Intézményi szintű feladat az egyes tanulók teljesítményének az értékelése. 
A pedagógiai értékelésekhez szükséges adatokat különböző módszerek segítségével gyűjtjük 

össze:  

• megfigyelés,  

• feleltetés,  

• vizsgáztatás,  

• feladatlapos felmérés,  
• tantárgyteszttel végzett felmérés,  

• kérdőíves kikérdezések.  
A pedagógiai értékelésben különös jelentősége van a tanulási követelmények és az értékelés módja 
közötti megfelelésnek. 

Értékelési rendszerünk kiterjed a tanulói tevékenységek valamennyi területére. Értékelésünk egyik 
mozzanatát a NAT-ban megfogalmazott műveltségi anyag, a helyi tantervekben körvonalazott 
követelményrendszer, az iskolánk által preferált értékek jelentik. Értékelésünk másik mozzanatának 
alapja a tanulás eredményessége; a tanulók tudásának, műveltségének megállapítása. 

Különös jelentőséget tulajdonítunk a pedagógusi megerősítésnek. Ez azt jelenti, hogy a 
tevékenység minden mozzanatában sokoldalúan, személyre szabottan, rendszeresen és folyamatosan 
értékelünk.  

Az értékelés nem korlátozható az osztályozásra. Az osztályozás az értékelés része, egyik eszköze. 
A félévi és év végi értékeléskor ne csupán az egyes osztályzatok középértéke legyen a megítélés 
alapja, hanem azt is nézzük, hogy a tanuló milyen és mennyi ismeretre tett szert, hogyan tudja azt 
alkalmazni. 

Az értékelés egyik fajtája a szöveges értékelés, mely sokrétűbb visszajelzésre ad lehetőséget. 
Feladata az, hogy a gyermekben olyan hatást érjen el, hogy általa pozitív folyamatok induljanak el, 
ami akaratát, szorgalmát fokozza. 

Az ellenőrzés fontosabb területei: 
- házi feladat ellenőrzése 
- írásbeli ellenőrzés 

• írásbeli feleltetés 

• feladatlapos ellenőrzés 

• témaközi és témazáró dolgozat 

• felmérés 

• diagnosztizáló mérés 
• szóbeli feleltetés 
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• füzetek ellenőrzése 

• vizsga. 
Az értékelés nem választható el az ellenőrzéstől, csak ellenőrzött tevékenységet értékelhetünk. Az 

értékelés középpontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll. Célja ezek javítása, 
fejlesztése. 

Az értékelés az ellenőrzés konkrét megjelenési formája. Tágabb pedagógiai tevékenység, amely 
dicséret, elismerés, jutalmazás, büntetés, osztályozás formában nyilvánul meg. 

A tanulók tudásának értékelését két oldalról közelíthetjük meg. Ha a tanulók személyisége felől 
közelítünk, akkor az értékelés feladata az lesz, hogy motiválja, serkentse, biztassa, segítse, esetleg 
elmarasztalja őket. Ha az év végi követelmények felől közelítünk, akkor értékelnünk kell minden 
lezárt tevékenység teljesítményszintjét. 

Az értékelés formái és követelményei 

A minősítésnél az érdemjegyek a következők: 
- kitűnő 
- jeles (5) 
- jó (4) 
- közepes (3) 
- elégséges (2) 
- elégtelen (1) 

Formái: 
- első évfolyamon félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor szöveges a 

minősítés, 
- második évfolyamon év végén, harmadiktól nyolcadik évfolyamig félévkor és év végén a 

minősítés kitűnő és 1-5-ig érdemjegy, 
- szóbeli és írásbeli értékelés 1-5-ig, 

- félévkor a tanulók tanulmányi értesítőt, tanév végén bizonyítványt kapnak. 
Az értékelésről adott információ 
Az értékelés közlésére tanév közben az EMMI által rendszeresített nyomtatványokat használjuk: 

- naplót (elektronikus naplót), amelybe a pedagógus ír 
- ellenőrző könyvet, amelybe a pedagógus ír, s a szülőt láttamozásra kéri 
- üzenő füzetet, amelybe a pedagógus ír, s a szülőt láttamozásra kéri 
- írásbeli értesítést a gyermek szorgalmáról és tanulmányi előmeneteléről 
- tájékoztató füzetet, amelybe a pedagógus ír, s a szülőt láttamozásra kéri. 

Az értékelés rendszeressége a tanév során 
- heti 1-2 óraszám esetén: havi 1 érdemjegy 
- heti 3-4 óraszám esetén: havi 2 érdemjegy 
- meghatározott tartalmi szakaszhatárnál adunk értékelő tájékoztatást (témazárók) 
- az írásbeli feleletek mellett törekszik a testület a szóbeli megnyilatkozások gyakoribb 

alkalmazására is. 
Az SNI-s és BTMN-s tanulók értékelése 
A mentesített tantárgyból, tantárgyrészből a tanév folyamán százalékos értékelést kap a tanuló, illetve 
félévkor és év végén szöveges értékelést a szaktanártól értékelő lapon. 
A probléma jellegétől függően a tanuló számonkérése szóban és/vagy írásban történik. 

9.2 Vizsga, vizsgarendszerek 

A vizsgák szervezése és előkészítése során a következő szempontokat követjük: 
a) A vizsgák tartalmát az évre lebontott tantárgyi programok követelményrendszere, illetve a 

külön vizsgakiírás rögzíti. 
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b) Az írásbeli vizsgák dupla órás dolgozatírásokkal megoldhatók. 
c) A vizsgakérdések komplex jellegűek.  
Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki 
- a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott legfeljebb három 
tantárgyból, 
- az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható 
okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül 
távozik, 
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot 
kapott, 
- a vizsgázó javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, az augusztus 
21-től  augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. A tanuló a vizsgát megelőzően a 
szaktanárok által szervezett felkészítő foglalkozásokon vehet részt. 

Osztályozó vizsga 
a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell 
tennie, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51 §-ának (7) bekezdésében meghatározott időnél 
többet mulasztott, és emiatt a teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 
értékelhető. 
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 
osztályozóvizsgát kell tennie. 
A tanév végén a tanuló akkor tehet osztályozó vizsgát, ha a nevelőtestület engedélyezi 
számára. A nevelőtestület ezt akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma 
meghaladja a húsz tanórát, és az iskola eleget tett a 20/2012. EMMI rendeletben foglalt 
értesítési kötelezettségének. 

Különbözeti vizsga 
Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki 

- másik iskolából érkezik iskolánkba, és az általa eddig tanultak, illetve az iskolánk helyi 
tantervében szereplő tananyag között tartalmi vagy tantárgyi különbség van 
- másik iskolatípusból érkezik  

Vizsgák időpontjai, vizsgaidőszakok: 
• Különbözeti vizsga: 

- szaktanárral egyeztetett időpontban 
• Osztályozó vizsga: 

- félévi: a félévi osztályozó értekezlet előtt 1 hét 
- év végi: az év végi osztályozó értekezlet előtt 1 hét 

• Szintvizsga: 
- külön ütemterv szerint 

• Független vizsgabizottság előtti vizsga: 
- meghatározott időpontban 

• Javítóvizsga: 
- augusztus 21. és 31. közötti időszakban külön ütemterv szerint 

• Pótló vizsga: 
- az adott vizsgaidőszakban, igazolt hiányzás esetén 
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A vizsgák időpontjáról tájékoztatást adnak az osztályfőnökök és az iskola titkársága. Emellett a 
beosztás megtekinthető a hirdetőtáblákon. 
Vizsgák követelményei, részei, az értékelés rendje 
• Az osztályozó és a különbözeti vizsga  informatika tantárgyból gyakorlati és elméleti, testnevelés 

tantárgyból gyakorlati, a  közismereti tárgyakból elméleti. A készségtárgyakból elméleti és/vagy 
gyakorlati vizsgát tesz a tanuló a pedagógussal történő előzetes egyeztetés után. 

• A vizsgák követelménye a NAT által meghatározott és a helyi tantervben szereplő, az arra a 
tanévre vonatkozó tananyag. 

• A vizsga feladatlapok különböző típusú feladatokat tartalmaznak, melyek a tanultak felidézését, 
alkalmazását és értelmezését igénylik. A vizsga lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó 

- milyen mélyen sajátította el az előírt témák tényeit, összefüggéseit, törvényeit, 
- milyen színvonalon képes hasonlóságokat, különbségeket, ok-okozati és egyéb    
  összefüggéseket felismerni, 
- mennyire képes táblázatokból, grafikonról, térképekről vagy más ábrákról    
  információkat leolvasni, értelmezni, 
- milyen szinten tudja a tanult ismereteket, módszereket és eljárásokat alkalmazni, 

• Az egységes javítást és értékelést a tantárgy szakmai munkaközösség vezetője által adott útmutató 
biztosítja. 

• Az elbírálás szempontjai: 
- a tanuló tantárgyi felkészültsége, tudásának mélysége 
- a felelet logikus felépítettsége 
- a tanuló fogalmazásmódja, stílusa 

• Az írásbeli vizsga eredményét 1 héten belül a tanulóval közölni kell. 

• Az írásbeli és szóbeli vizsgákon a vizsgázó tantárgyi eredményét jeles, jó, közepes, elégséges és 
elégtelen osztályzatokkal kell minősíteni. 

Oktatási eredmények vizsgálata 
Az iskolai Mérés és értékelés munkaközösség munkatervében konkrét feladatok találhatók az 

iskolában folyó külső és belső mérések rendszeréről.  

9.3 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei   

Az első évfolyamba lépés feltételei: 
Adminisztratív feltételek: 

• életkor 
• óvodai szakvélemény 

• egészségügyi törzslap. 
Továbbhaladás, magasabb évfolyamra lépés feltételei: 

• Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága fejlettsége szükségessé 
teszi, a szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a Városi Pedagógiai 
Szakszolgálat és Tehetséggondozó Központ szakértői véleménye alapján az 
intézményvezető mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére egyéni 
fejlettségéhez igazodó továbbhaladást engedélyez.  

Az iskolába való felvétel feltételei: 
Adminisztratív feltételek: 

• bizonyítvány 

• lakóhely (körzet) 
• értesítés iskolaváltoztatásról 

• bevándorlási engedély, vagy huzamos tartózkodási engedély (nem magyar 
állampolgárok részére) 
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• a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány honosítása. 
A magasabb évfolyamba lépés törvényi feltételei: 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik 
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása 

• a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. 
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten áttekinti, s a 

megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 
Ha az év végi osztályzat – a tanuló hátrányára – lényegesen eltér a tanítási év közben adott 

érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület tájékoztatást kérhet az illető pedagógustól ennek okáról, és az 
osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 
sikeresen teljesítette. 

Magasabb évfolyamba léphet, amennyiben a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye megfelel a 
követelményeknek. 

A tanuló az 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 
követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni (250 
óra/50 nap).  

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése egy alkalommal a szülő 
kérésére, erről az intézményvezető dönt. 

Ha a tanuló első alkalommal nem tesz eleget az első évfolyam követelményeinek, munkája 
előkészítő jellegűnek minősül, és az első évfolyamon folytatja tanulmányait. 

A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 
Ha a tanuló mulasztása az adott tantárgyból meghaladja a tanítási órák 30%-át, a tanítási év végén 

nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tesz. 
Ha a tanuló a tanév végén nem osztályozható, vagy nem teljesítette az előírt tanulmányi 

követelményeket (minimumszint), tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 
A választható órát az értékelés, a minősítés, a mulasztás, a magasabb évfolyamba lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező órát. 
A 8. év végi bizonyítvány kiadásának feltételei: 

• a 8. osztály sikeres elvégzése 

• életkor a köznevelési törvény szerint. 
Az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek teljesítéséről a tanuló bizonyítványt kap. A 
bizonyítvány közokirat. 
Az iskolára jellemző, a továbblépés szempontjából meghatározó periódusok 
• A továbblépés alapvető feltétele az évfolyamra előírt tantervi minimumkövetelmények teljesítése. 

• Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló, amennyiben önmagához mért fejlődése ezt 
lehetővé teszi, továbbhaladhat. 

• A tanuló egy vagy több tantárgy tantervi követelményeit a tanévnél rövidebb idő alatt is 
teljesítheti a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően. 

9.4 A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni azzal, 
hogy az intézményvezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

• A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon, 
valamint az intézmény honlapján közzétesz.  

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, terem száma) a 
vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete 
előtt 10 nappal tértivevényes postai értesítést kap. 

• Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az 
osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető formanyomtatványon 
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történik, az intézményvezető által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési 
lapot a kiskorú tanuló gondviselője írja alá. Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a 
tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

• A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A 
vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli 
tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 
megtekinthetők. 

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi 
tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében 
foglaltak alapján, az intézményvezető adhat engedélyt.  

9.5 A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai 

1. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 
kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc.  

2. Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni. 
3. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezető által kijelölt vizsgabizottság 

előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a 
tanulót előzőleg tanította. 

4. Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy a megbízottja látja el.  
5. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. 
6. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán 

kívüli indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére. 
7. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 
8. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában a 

jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  
9. A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  
10. A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni.  
11. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. A tanuló és a szülő 

kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba 
betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.  

12. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 
aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

13. A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 
záradékokkal be kell vezetni. 

A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb teljesített 
vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

10.  A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 

A tanulók felvételének elvei: 
Kínálatot adunk a szülőknek óvodai szülői értekezleten, valamint a nyílt napon, ahol bemutatkoznak a 
leendő első osztályos tanítók. A szülők tájékoztatására nyomtatott iskolai szórólapon, és az iskola 
honlapján ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat. A szülő szabad iskolaválasztási jogát tiszteletben 
tartjuk, sőt bővítjük a felkínált programok közötti választás lehetőségével. Célunk, hogy ne mi 
válogassunk a gyermekek között, hanem ők válasszák a mi iskolánkat. 
Tanulói jogviszony felvétel, vagy átvétel útján keletkezik, mely jelentkezés alapján történik. A 
felvételéről vagy átvételéről az intézményvezető dönt. Általános iskolánkban felvételi vizsga nincs. A 
tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 
Átvétel esetén a tanuló szintfelmérőt ír, felmérjük szociális kompetenciáit, körülményeit, s ez alapján 
döntünk arról, hogy milyen beilleszkedést segítő intézkedésre van szüksége.  
A belépés feltételei: 
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Ha a gyermek az iskolához szükséges fejlettséget eléri, és a 6. életévét augusztus 31-ig betölti, abban 
az évben tankötelessé válik, de legkésőbb az azt követő évben. A döntést az intézményvezető hozza. 
A beiratkozáskor be kell mutatni:    

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt 

• a gyermek egészségügyi könyvét, a gyermekorvos felvételi javaslatát 

• TAJ kártya 

• Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan választásáról 
A 2 - 8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

• a szülő személyi igazolványát,a szülő és a gyerek eredeti lakcímkártyákat, 

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító eredeti bizonyítványt,  

• a szülő indoklással ellátott kérelmét a tanuló átvételéről, 

• a szülő elérhetőségeit ( lakcím, telefonszám, e-mail), 

• TAJ kártya, 

• előző intézménynél kiállított diákigazolvány száma és kiállításának dátuma, 
• távozási papír az előző intézményből, 

• Nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan választásáról 
Ha a tanuló olyan intézményből érkezett, ahol tanulási zavarainak feltárására vizsgálatot nem 
végeztek, és a pedagógusok tapasztalatai alapján ilyen probléma gyanúja merül föl, az iskola ezt a 
vizsgálatot szakértő bevonásával elvégezteti. 
Az intézmény beiratkozáskor adja a szülőnek: 
• taneszköz jegyzék, 

• házirend ( átvételét a szülő aláírásával igazolja), 

• tájékoztatás az étkezés, az iskolanyakkendő rendeléséről, viseléséről és a tankönyvigénylés 
ügyintézéséről. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanuló felvételéről: 
A szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményeinek, valamint magatartás és szorgalom 
jegyeinek, az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az intézményvezető 
dönt.  
A tanuló és iskola későbbi kapcsolata 
A tanulói jogviszony megszűnésével nem szűnik meg feltétlenül a tanuló és az iskola kapcsolata.  
Fontosnak tartjuk: 

• a 8. osztályt követő időszak nyomon követését a középfokú intézmények 
visszajelzése alapján, és  személyes kapcsolattartás révén. 

• az osztálytalálkozókra, az iskolai rendezvényekre való visszahívásukat. 

• pedagógusjelölt volt tanítványaink fogadását minden esetben tanítási gyakorlatra. 

• középiskolában továbbtanuló diákjaink számára lehetőség biztosítását a közösségi 
szolgálat teljesítésére. 

A tanulói jogviszony megszűnése 
Megszűnik a tanulói jogviszony:  

• ha megszűnik a tanuló tankötelezettsége (annak a tanévnek a végén, amelyben a tanuló a tizenhatodik 
életévét betölti),  

• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 
• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, 
• ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált. 
• A tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a 

tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján, 
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• Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a 
tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi 
követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján 
megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a 
tanuló abban nem kíván részt venni. 
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11. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

A tantárgyi helyi tantervek elektronikus formában elérhetők az intézmény honlapján. 

11.1 Választott kerettantervek megnevezése 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 
és követelményei teljes egészében megegyeznek az Emberi Erőforrások Minisztere által 
kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 
A kerettantervek közül az alábbi változatokat alkalmazzuk felmenő rendszerben: 

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

  A vagy B változat 
MAGYAR 
NYELV ÉS 
MAGYAR 
IRODALOM 
5-8. 
évfolyam  

        A A A A 

Fizika  7–8. 
évfolyam  

            A A 

Kémia  7-8. 
évfolyam  

            B B 

Biológia -  
egészségtan 
7-8. 
évfolyam  

            A A 

Informatika  
6–8. 
évfolyam  

          A A A 

Ének – zene 
1-4. 
évfolyam  

A  A A A         

Ének-zene 5-
8.  évfolyam  

        A  A A A 
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11.2 Választott kerettanterv által meghatározott óraszáma feletti kötelező tanórai 
foglalkozások 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások kötelező, 
kötelezően választandó, vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése. 
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. Az alábbi óratervek 2013-2014. 
tanévtől kerültek bevezetésre 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben.  

1. évfolyam 
Tantárgyak 

Általános tantervű osztály 

Magyar nyelv  3 + 0,5  

Magyar irodalom 4 

Idegen nyelvek  0  

Matematika  4 + 0,5  

Etika 1  

Környezetismeret  1  

Ének-zene  2  

Vizuális kultúra  2  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  

Testnevelés és sport  5  

Osztályfőnöki  1  

Rendelkezésre álló órakeret  25  

Szabadon tervezhető órakeret  
2 (0,5 nyelvtan, 0,5 

matematika, 1 oszt.fő)  
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2.  évfolyam 
Tantárgyak  

Általános tantervű osztály  

Magyar nyelv  3 + 0,5  

Magyar irodalom 4 

Idegen nyelvek  0  

Matematika  4 + 0,5  

Etika 1  

Környezetismeret  1  

Ének-zene  2  

Vizuális kultúra  2  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  

Testnevelés és sport  5  

Osztályfőnöki  1  

Rendelkezésre álló órakeret  25  

Szabadon tervezhető órakeret  
2 (0,5 nyelvtan, 0,5 

matematika, 1 oszt.fő)  
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3. évfolyam 
Tantárgyak  

Általános tantervű osztály  

Magyar nyelv  3  

Magyar irodalom  3 + 1  

Idegen nyelvek  0  

Matematika  4 + 0,5  

Etika 1  

Környezetismeret  1 + 0,5  

Ének-zene  2  

Vizuális kultúra  2  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  

Testnevelés és sport  5  

Osztályfőnöki  1  

Szabadon tervezhető órakeret  
   

3  

(1 magyar irodalom, 0,5 
matematika, 0,5 környezet 
1 oszt.fő) 

Rendelkezésre álló órakeret  25  
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4. évfolyam 
Tantárgyak  

Általános tantervű osztály  

Magyar nyelv  3  

Magyar irodalom 3 + 1 

Idegen nyelvek  2  

Matematika  4 + 0,5  

Etika 1  

Környezetismeret  1 + 0,5  

Ének-zene  2  

Vizuális kultúra  2  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  

Testnevelés és sport  5  

Osztályfőnöki  1  

Szabadon tervezhető órakeret  

3  

(1 magyar irodalom, 
0,5matematika,  
0,5 környezetismeret,  
1 oszt.fő)  

Rendelkezésre álló órakeret  27  
 



 42 

 
 

5. évfolyam 
Tantárgyak  

Idegen 
nyelvi        
(emelt 
szint)  

Általános  
Humán-
kommunikáció 
(emelt óraszám) 

Természet- 
tudományos  
(emelt szint)  

Magyar nyelv  2  2 2 + 1 komm. 2 

Magyar irodalom 2 2 2 + 1 irodalom 2 

Idegen nyelvek  3 + 2  3  3  3  

Matematika  4  4   4  4  

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismeretek  2  2  2  2  

Etika 1  1  1  1  

Természetismeret  2  2  2  2 + 2  

Ének-zene  1  1  1  1  

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Dráma és tánc / Hon- és 
népismeret  1  1  1  1  

Technika, életvitel és 
gyakorlat  1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető 
órakeret 2 2 2 2 

Emelt szint  

 2 (angol 
vagy 
német)   0  

1 irodalom,    
1 komm.   2 természetism.  

Kompetencia óra     

1 
szövegértés,   
 1 matem.     

Rendelkezésre álló 
órakeret  28  28  28  28  
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6. évfolyam 
Tantárgyak  

Idegen 
nyelvi 
(emelt 
szint)  

Általános  

Humán-
kommunikáció 
(emelt 
óraszám)  

Természet- 
tudományos 
(emelt szint)  

Magyar nyelv  2 2 2 + 1 komm. 2 

Magyar irodalom 2 2 2 + 1 irodalom 2  

Idegen nyelvek  3 + 2  3  3  3  

Matematika  3  3  3  3  

Történelem, társadalmi és 
állampolg. ism.  2  2  2  2  

Etika 1  1  1  1  

Természetismeret  2  2  2  2 + 2  

Ének-zene  1  1  1  1  

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika  1  1  1  1  

Technika, életvitel és 
gyakorlat  1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető 
órakeret 3 3 3 3 

Emelt szint  

 2 (angol 
vagy 
német)   0  

 1 irodalom,  
1 komm.   2  

Kompetencia óra  
 0,5 mat.,              
0,5 
szövegértés  

1,5 mat., 
1,5 
szövegértés  

0,5 mat.,          
 0,5 
szövegértés  

 0,5 mat.,     
0,5 
szövegértés   

Rendelkezésre álló 
órakeret  28  28  28  28  
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7. évfolyam 
Tantárgyak  

Idegen 
nyelvi 
(emelt 
szint)  

Általános  
Humán-
kommunikáció 
(emelt óraszám)  

Természet- 
tudományos 
(emelt szint)  

Magyar nyelv  1 + 1  1 + 1  1 +1 komm.  + 1  1 + 1  

Magyar irodalom 2 2 2 +1 irodalom  2 

Idegen nyelvek  3 + 2  3  3  3  

Matematika  3  3  3  3  

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ism.  2  2  2  2  

Etika 1  1  1  1  

Biológia-egészségtan  1,5  1,5  1,5  1,5 + 0,5  

Fizika  1,5  1,5  1,5  1,5 + 1  

Kémia  1,5  1,5  1,5  1,5 + 0,5  

Földrajz  1,5  1,5  1,5  1,5  

Ének-zene  1  1  1  1  

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika  1  1  1  1  

Technika, életvitel és gyakorlat  1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető 
órakeret 3 3 3 3 

Emelt szint  

 2 (angol 
vagy 
német)  

0 
1 irodalom ,           
 1 komm. 

 0,5 biológia, 1 
fizika, 0,5 
kémia 

Kompetencia óra  

1 
szövegért.,                
1 matem.  

Rendelkezésre álló órakeret  31  31  31  31  

A 7. évfolyamon minden osztályban 1 órával megemeltük a magyar nyelvi órákat a szabadon tervezhető 
órakeret terhére. 
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8.évfolyam 
Tantárgyak 

Idegen 
nyelvi 
(emelt 
szint) Általános 

Humán-
kommunikáció 
(emelt óraszám) 

Természet- 
tudományos 
(emelt szint) 

Magyar nyelv  2  2  2  + 1 komm.  2  

Magyar irodalom 2 2 2 + 1 irodalom 2 

Idegen nyelvek  3 + 2  3  3  3  

Matematika  3  3  3  3  

Történelem, társadalmi és 
államp. ism.  2  2  2  2  

Etika 1  1  1  1  

Biológia-egészségtan  1,5  1,5  1,5  1,5 + 0,5  

Fizika  1,5  1,5  1,5  1,5 + 1  

Kémia  1,5  1,5  1,5  1,5 + 0,5  

Földrajz  1,5  1,5  1,5  1,5  

Ének-zene  1  1  1  1  

Vizuális kultúra  1  1  1  1  

Informatika  1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető 3 3 3 3 

Emelt szint  

 2 (angol 
vagy 
német)  0 

1 irodalom. 1 
komm.  

  0,5 biológia, 
1 fizika, 0,5 
kémia 

Kompetencia óra (előkészítő)  

0,5 mat. , 
0,5 
szövegértés  

1,5 mat.,  
1,5 
szövegértés  

0,5 mat., 0,5 
szövegértés  

0,5 mat., 0,5 
szövegértés  

Rendelkezésre álló órakeret  31 31 31 31 
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Iskolaszerkezeti modellünk – 2 osztály esetén 
Felső tagozaton a mindenkori belépő 5. osztály igényeinek és képességeinek megfelelően alakítjuk ki az emelt szintű csoportokat. 
 

5-8. a osztály 

Idegen nyelvi (angol–német) emelt szintű és  

Általános tantervű csoport 

 

5-8. b osztály 

Természettudományos emelt szintű és  

Humán-kommunikáció emelt óraszámú csoport 

4.   ANGOL, NÉMET NYELVET TANUL MINDEN OSZTÁLY 

4. év végén MÉRÉST KÖVETŐEN – TEHETSÉGGONDOZÓ CSOPORTOK KIALAKÍTÁSA 

1-4. a osztály 

 

1-4. b osztály 

 

1-4. osztály - ALAPOZÁS + EGYÉNI FEJLESZTÉSEK 

kilépési pontok: 6. és 8. osztály végén 
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Iskolaszerkezeti modellünk – 3 osztály esetén 
 
 

7-8. a) matematika-informatika b) idegen nyelvi (angol–német) c) humán-kommunikáció  

5-6. a) matematika-informatika b) idegen nyelvi (angol–német) c) humán-kommunikáció  

4.   ANGOL, NÉMET NYELVET TANUL MINDEN OSZTÁLY 

3-4. a) matematika-informatika b) idegen nyelvi (angol–német) c) humán-kommunikáció  

   2. a) matematika-informatika b) idegen nyelvi (angol–német) c) humán-kommunikáció 

   1. a) matematika-informatika b) idegen nyelvi (angol–német) c) humán-kommunikáció 

 

 

  

  

Átlépési pont:  
 

                                    Kilépési 
pont 
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Általános jellemzők 
Hit- és erkölcstan oktatás szabályozása  
Hitoktatás: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 74/A. Az állami általános iskolában az etika óra 
helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok, 182/A- 182/B § 
alapján. 
 
 
Integrált tantárgyak 
 

Osztályfőnöki óra: 5-8. évfolyamon: pályaorientáció, egészségnevelés, környezetvédelem,  
önismeret, tanulás tanulása, társas kapcsolatok, felelős állampolgár nevelése 
Természetismeret: 5-6. évfolyamon 
Történelem és állampolgári ismeretek: 5-8. évfolyamon 
 

Önálló tantárgyak 
1. Magyar irodalom: 1-8. osztály 
2. Magyar nyelv: 1-8. osztály 
3. Informatika: 4. osztály 
4. Idegen nyelv: választhatóan angol vagy német nyelv: 4. és 8. osztály 
5. Matematika: 1-8. osztály 
6. Biológia: 7-8. évfolyam 
7. Fizika: 7-8. osztály 
8. Kémia: 7-8. osztály 
9. Földünk és környezetünk: 7-8. osztály 
10. Ének-zene: 1-8. osztály 
11. Környezetismeret: 1-4. osztály 
12. Vizuális kultúra: 1-8. osztály 
13. Informatika 6-8. évfolyam 
14. Technika és életvitel: 1-8. osztály 
15. Testnevelés és sport: 1-8. osztály 

Megjegyzés:  
A könyvtárhasználati órák 1-4. évfolyamon a magyar irodalom, 5. évfolyamon a magyar nyelv, 6-8. 
évfolyamon az informatika tantárgyak keretében vannak megtartva. 
Modul tantárgy 

1. Tánc és dráma: 5. évfolyam 
A tantárgy- és órabeosztás rendezési szempontjai 

1. Fontos az átjárhatóság. Az egyes tantárgyaknál átgondoltuk, hogy milyen előzetes ismeretekre 
építhet, és milyen újabb ismereteket kell megalapoznia. 

2. Törekedtünk arra is, hogy a szétszórt ismereteket integráljuk. 
3. Az oktatás A és B heti órarend szerint történik. 

11.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei, a tankönyv térítésmentes igénybevételének biztosítása 

 Az intézményvezető által a tankönyvrendelés elkészítésével megbízott személy saját hatáskörében 
gondoskodik arról, hogy az iskolai oktatásban felhasználható tankönyvek, segédkönyvek hivatalos 
jegyzéke a munkaközösségek rendelkezésére álljon. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket 
minden tanév előtt az iskola tájékoztatja. A tankönyvellátással kapcsolatos teendők a 
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tankönyvterjesztést vállaló személy feladata. A szorgalmi időben átvétellel érkező tanulók maguk 
szerzik be tankönyveiket.  
A tankönyvek rendelése a Könyvtárellátó elektronikus rendszerén keresztül történik. 
Olyan tankönyveket választunk, amelyek: 
• szakmailag pontosak, az érvényben lévő tantervi követelményeknek megfelelőek, 

• a tanulók életkori sajátosságait tartják szem előtt, lényeget kiemelőek, érthetőek, világos 
szövegűek, esztétikus kivitelűek, 

• tartalmazzák az alapfogalmakat, rámutatnak az összefüggésekre és törvényszerűségekre, lehetővé 
teszik az önellenőrzést, 

• biztosítják az önálló ismeretszerzés készségének kialakulását és fejlődését, 

• differenciálásra alkalmas feladatokat tartalmaznak, 

• megfelelnek a gazdaságosság és a többszöri felhasználhatóság elvének (ingyenesség, tartós 
tankönyvek). 

• lehetőleg egy tankönyvcsaládhoz tartoznak. 
Az iskola a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja a tanulók számára az 
ingyen tankönyvet. 
 
Tartós tankönyv 
Az ingyenes tartós tankönyveket az intézményvezetőnek az iskola könyvtári állományába kell venni, 
és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre kell bocsátani az iskola házirendjében 
meghatározottak szerint. A tartós tankönyvek használatát a házirend szabályozza. 

12. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése kiemelkedő. A fejlesztés személyre szabott programmal 
történik, tanulás-módszertani eszközök figyelembe vételével. Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az 
óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Mintákat adunk az 
ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási 
módszereit és szokásait. A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 
ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az 
egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 
hozzájárulni a pedagógiai feladatok megvalósításához. 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-
elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből 
következő motiválási és tanulásszervezési folyamat.  A tanulási stratégiák megválasztásában 
kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása, 
és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása. 
Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 
csoportban történik. 
Harmadik-, negyedik évfolyamon megkezdődik a tanulók és szülők tudatos felkészítése a felső 
tagozatba történő átlépés megkönnyítésére: 
 az alsós napközis nevelő  továbbviszi felső tagozatba az alsós osztályát, 

• az alsó tagozat az értékeléssel, az osztály életének szervezésével, a taneszközök másfajta 
használatával (pl. ceruza helyett toll) segíti az átmenetet, 

• az alsós osztályfőnökök jellemzéssel útmutatást adnak a leendő felsős osztályfőnöknek, 
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• a leendő felsős osztályfőnök a második félévben órát látogathat az érintett osztályban. 
A felső tagozat 5-6.évfolyamán folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, 

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása. Az emelt szint bevezetése miatti magasabb követelményrendszer 
kialakítása. A kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 
A személyiség formálása erkölcsi, értelmi és érzelmi szinten, helyes magatartásformák kialakítása. 
Fokozatos kialakítása, bővítése az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikáknak 
és a tanulásszervezési módoknak. 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és 
egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák 
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

A megvalósítás módjai: 
• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 
fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 
hozzájárulni, 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 
bemutatása, 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat, 

• pályaorientációt segítő rendezvényeken, kiállításokon történő részvétel, pályaorientációs 
vizsgálatok szervezése külső helyszíneken. 

12.1 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

A mindennapi testnevelés céljai:  
• Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni 

az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.  

• Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének legalább alapfokú 
tudnivalóit.  

• A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető 
tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a 
társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges 
önbizalom, a céltudatosság.  

• Megismertetni a tanulókat a társadalmi élet alapvető elvárásaival, a megfelelő 
viselkedéskultúrával, az alapvető erkölcsi követelményekkel, az önvédelem alapjaival. 

A játék szerepe a gyerekek fejlődésében 
A gyerekek játék közben fedezik fel a világot, s ha ez még alkotó módon is történhet, akkor lelki 

egészségük, testi, szellemi fejlődésük is kiegyensúlyozott lesz. Ezáltal olyan fontos készségek, 
képességek birtokába jutnak, mint az ügyesség, alkotókedv. Logikus gondolkodásuk és 
figyelemösszpontosító készségük is fejlődik. Ezekre óriási szükségük van a gyerekeknek az iskolában. 
Hiszen az ő legfőbb munkájuk a tanulás, és megvannak a szabályai annak is.  

Ahhoz, hogy teljesítményük jó legyen, szellemi és testi feltöltődésre van szükségük, amelyet a 
játék jelent számukra.  
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A játszó gyerek derűs, vidám, s közben megfeledkezik a gondokról. 
A játék kiválasztásának szempontjai 

1. A nevelési, oktatási feladatok határozzák meg elsődlegesen. 
2. Figyelembe kell venni a tanulók számát, korát, előzetes játékismeretét. 
3. A feltételrendszer is meghatározó:  

• a terem, a pálya méretei 

• rendelkezésre álló szerek mennyisége 
• a tanulók véleménye, hiszen ha szeretik a játékot, nem fogják kötelező feladatnak   

 tekinteni. 
Sportolási lehetőségek 
 A sportolás, testnevelés helyei: tornatermek, aszfaltos kosárlabdapálya, salakos sportpálya, 
iskolaudvar. 

A tornateremben a mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében az alábbi sportolási 
lehetőségeket kínáljuk: 

• kosárlabda 

• tenisz 

• labdarúgás 

• önvédelmi és küzdősport 

• napközis foglalkozás időtartama alatt bármilyen sporttevékenység 
• asztalitenisz 

• röplabda 

• aerobic 

• kézilabda. 
1. évfolyamtól felmenő rendszerben tanulóink részt vehetnek néptánc foglalkozásokon, testnevelés 
órákon vagy azokon kívül, szakkör keretében. 
5. osztályban a testnevelésórák keretében úszásoktatás folyik más intézményben. 

13. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY  
GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, 
DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT A 
MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI 

 Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái, a tanulók  teljesítményének 
értékelése 

Célunk: a folyamatos értékelés – szöveges és osztályzatok – bevezetése és alkalmazása, melynek 
során a folyamatos értékelés alapját a tanárok által kidolgozott részletes tárgyi követelményrendszerek 
jelentik. Az intézményünk pedagógusai által készített Értékelés című kiadvány is tartalmazza az 
értékelési táblázatokat félévkor és a tanév végén az alsó és felső tagozatban. 

Az értékelés az ellenőrzés konkrét megjelenési formája tágabb pedagógiai tevékenység, amely 
dicséret, elismerés, jutalmazás, büntetés, osztályozás formában nyilvánul meg. 

A tanulók tudásának értékelését két oldalról közelíthetjük meg. Ha a tanulók személyisége felől 
közelítünk, akkor az értékelés feladata az lesz, hogy motiválja, serkentse, biztassa, segítse, esetleg 
elmarasztalja őket. Ha az év végi követelmények felől közelítünk, akkor értékelnünk kell minden 
lezárt tevékenység teljesítményszintjét. 
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái: A tanév során 
ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára, minden tanuló legalább egyszer kapjon 
lehetőséget szóbeli beszámolóra.  
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az 
osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a 
pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátnia. Amennyiben a tanuló 
tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt a naplóba dátummal ellátva be kell jegyezni.  
A számonkérés gyakorisága  
A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal:  

• heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három  

• minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor.  
A számonkérés formái  
A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a 
régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  
Szóbeli számonkérések:  

• szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, 
önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján  

• óraközi munka: az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége 
• önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása  

Írásbeli számonkérések: Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán 
keresztül.  
Fajtái:  

• írásbeli felelet (max. 15-20 perc időtartamban) 
• házi dolgozat  

• témazáró dolgozat (45 perc időtartamban) 

• teszt 

• tudáspróba 

• szódolgozat 

• év eleji és év végi felmérések  
Gyakorlati számonkérések: 

• elsősorban készségtárgyakból, de informatikából is 

• önállóan végzett gyűjtőmunkákból 
Írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai  
• Írásbeli számonkérés havonta legalább egyszer történjen.  

• Írásbeli felelettel alkalomszerűen tájékozódunk a tanulók pillanatnyi tudásáról.  

• Házi dolgozatot egy félévben legfeljebb egyszer írassunk. 

• Témazáró dolgozat írására a témaköröknek megfelelően kerüljön sor. 

• Két témazárónál többet egy napon nem lehet íratni.  

• A témazáró dolgozatokat egy héttel korábban be kell jelenteni.  

• Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges 
tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja, ilyenkor 
nem osztályozzuk.  

• 5. évfolyamon szeptember második hetében szintfelmérésre kerül sor. A bemeneti mérés 
eredményéről a szülő az első szülői értekezleten tájékoztatást kap, a dolgozatokat megtekintheti. 

• Az év végi felmérés a tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás ismétlésnek kell  
megelőznie, előre be kell jelenteni. Az év végi felmérések osztályzata témazáró értékű 
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jegynek felel meg.  
Pontszámok átváltása érdemjeggyé 
• 90 – 100% → jeles (5) 

• 75 –   89% → jó (4) 
• 60 –   74% → közepes (3) 

• 40 –   59% → elégséges (2) 

•   0 –   39% → elégtelen (1) 
A szaktanár indokolt esetben ettől az értékeléstől eltérhet. 

13.1 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzési és értékelési 
módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A magatartás és szorgalom értékelése legalább negyedévente történik. 
Magatartás: 

- Példás: 
A házirendet betartja. - Tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik. – 
Kötelességtudó, a feladatait teljesíti. – Szívesen, önként vállal feladatokat, és azokat teljesíti. – 
Tisztelettudó. - Társaival, a nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 
segítőkészen viselkedik. - Az osztályközösség életében aktívan részt vesz. - Óvja és védi az 
iskola felszerelését, a környezetet.  

-  Jó: 
A tanítási órán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik. - Feladatait a tőle 
elvárható módon teljesíti. - Feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízott feladatokat 
teljesíti. - Az osztályközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt.  

- Változó: 
Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. - A tanórán vagy tanórán kívül 
többször fegyelmezetlenül viselkedik. - Feladatait nem minden esetben teljesíti. - Előfordul, 
hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva. - A közösség, az iskola szabályaihoz 
nehezen alkalmazkodik.  

 
- Rossz: 

A házirend előírásait sorozatosan megsérti. - Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti. 
- Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. - Társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen 
udvariatlanul, durván viselkedik. - Viselkedése romboló hatású, társai tanulását akadályozza.  

Szorgalom: 
- Példás: 

Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. - Tanulmányi 
feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. - A tanórákon aktív, szívesen vállal 
többletfeladatokat is, és azokat elvégzi. - Munkavégzése pontos, megbízható. -A tanórán 
kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz. - Taneszközei rendesek, és ezeket a 
tanítási órákra mindig elhozza. 

- Jó: 
Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt.  
- Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik. - A tanórákon többnyire aktív. - Többletfeladatot, 
tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem, vagy ritkán 
vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti. - Taneszközei rendezettek. 
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- Változó: 
Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. - Tanulmányi munkája ingadozó, a 
tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. - Felszerelése, házi feladata 
gyakran hiányzik. - Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 
figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 

- Hanyag: 
Képességeihez mérten nagyon keveset tesz azért, hogy jobb eredményeket érjen el. - Az 
előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. - Tanulmányi munkájában 
megbízhatatlan, figyelmetlen. - Feladatait többnyire nem végzi el. - Felszerelése hiányos, 
taneszközei rendetlenek. - A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem 
fogadja el. 

13.1.1 A jutalmazás, elvei, formái 

Azt a tanulót, aki az egész tanévben 
• példamutató magatartást tanúsít, 
• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
• rendszeresen közösségi munkát végez, 
• tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken jó eredményt ér el, 
• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesítheti. 
Tanév végén az egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló 

• egy vagy több tantárgyban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért 
• példamutató magatartásáért vagy/és kiemelkedő szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben 

részesíthető. 
A dicséretet a tanuló bizonyítványába és a törzslapba be kell jegyezni. 
A tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt elérő tanuló oklevelet kap, melyet az iskola közössége 
előtt vehet át. 

• 8. évfolyam végén azoknak a tanulóknak, akik nyolc éven át kimagasló tanulmányi és közösségi 
munkát végeztek a nevelőtestület az osztályfőnök javaslatára az osztályozó értekezleten nyílt 
szavazással Karácsony Sándor – díjat adományozhat. 

A tanév közben elért eredmények elismeréseként a következő dicséretek adhatók: 
• szaktanári 
• napközis nevelői 
• osztályfőnöki 
• igazgatói 
• nevelőtestületi dicséret 

Az iskolai szintű versenyek első helyezettjei oklevelet és jutalmat kapnak. 
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön stb. eredményesen szereplő tanulók, tanulói csoportok 
igazgatói dicséretben és jutalomban részesülnek.  

13.1.2 A fegyelmező intézkedések formái, az alkalmazás elve 

A fegyelmező intézkedések formái: 
• figyelmeztetés 
• intés 
• megrovás 

Fokozatai: 
• nevelői, (szak)tanári 
• osztályfőnöki 
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• igazgatói 
• nevelőtestületi 
• fegyelmi bizottság 

A fegyelmező intézkedések során a fokozatosság és a hatáskör elvét érvényesítjük. 
A gondatlanságból vagy a szándékosan okozott kárt – a fegyelmező intézkedéstől függetlenül – a 
tanuló gondviselőjének meg kell térítenie. 
 

14.  A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 
SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. 
Csoportbontásban is tanítjuk a matematikát, a magyart, az informatikát és a technikát. 
A csoportbontás elvei: 
 Csoportbontásnál a tanulói képességeket, a szaktanár véleményét, valamint az osztálylétszámot  
vesszük figyelembe.  
A választható és a szabadon tervezhető órák egy része az emelt szintű oktatást szolgálja. 
Szem előtt tartjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is. 
Egyéb esetekben fontos szempont, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés a tanulókat. 
A csoportba kerülés szempontjai: 

• azonos évfolyam tanulói lehetnek egy csoportban 

• önkéntes jelentkezés (idegen nyelv) 

• a tanulók képességei 

• informatika és technika tantárgynál a szaktanterem férőhelyének kihasználtsága  

15. A TANULÓ FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
MÓDSZEREK 

Alkalmazott módszer: NETFIT® a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt az egyének fizikai 
állapotának méréséhez. 
A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékekhez, 
úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum 
értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő 
életmóddal, fizikai inaktivitással összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben. A NETFIT® 
külső kritériumértékekhez viszonyítja az egyéni teljesítményértéket. A külső kritériumot az 
egészséghez szükséges minimális fittségi teljesítményérték jelenti. 

Nem javasolt a NETFIT® eredmények alapján az osztályzás, mert a fizikai fittség csupán az egyik 
területe az iskolai testnevelésnek, a fittségi állapotban bekövetkező változások önmagukban nem 
jelentik automatikusan, hogy annak érdekében a diák tudatosan tett volna valamit. 
Valamint azért, mert a fizikai fittség javulása vagy romlása nem teszi lehetővé a testnevelésórán zajló 
mozgástanulással, egészségfejlesztéssel, sportági képzéssel, játéktevékenységgel kapcsolatos tanulási 
teljesítmény megítélését.  
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16.  AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

Környezeti nevelésünk fontosságát két felismerés indokolja:  

• A környezet állapota számottevően romolhat, veszélyeztetheti az egészséget, ronthatja az élet 
minőségét, szükségtelen költségeket emészthet fel. 

• A környezet elemeinek változása válsággal fenyeget, s a környezeti katasztrófák sem ritkák. Az 
embereknek a környezetért érzett aggodalma-szorongása, félelmei – napi problémává váltak. 

Megkerülhetetlen feladatunk, hogy megértsük a környezetünk állapotát befolyásoló folyamatokat, 
megtaláljuk az összefüggéseket a kedvezőtlen változások, és az azokat létrehozó emberi 
tevékenységek között. 

A környezeti nevelés  tudatos tevékenység, melyre nagyobb figyelmet kell fordítani mind az 
iskolában, mind a családban.  

16.1 A program célja: 

pozitív attitűd kialakítása, 

• kortárscsoportok közötti kapcsolat erősítése, 

• az iskolaközösség küldő és belső kapcsolatrendszerének gazdagítása, 

• a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, 
• szaktárgyi kompetenciák erősítése, 

• a magatartási és életviteli minták követésére vagy elutasítására való készség kialakítása,  

• a környezeti esztétika felismerése és megteremtése iránti igény, 

• az aktivitás, a kollektív cselekvő szándék ösztönzése, 

• az együttes cselekvéshez szükséges sajátos kommunikáció fejlesztése, 

• felelős állampolgári szerepekre való felkészülés, 
• a természetes és környezetbarát anyagok felhasználása, 

• az energia- és anyagtakarékosság, 

• a hulladékmentességre törekvő szemlélet, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, 
környezetkímélő szemlélet kialakítása a háztartásban, 

A környezeti nevelés feladatai 
A környezeti nevelés csak összefogással lehet eredményes. Ehhez el kell érni, hogy  

• a tanuló passzív befogadóból a tudás és készségek megteremtőjévé váljon 

• a tanár a tudás átadójából a tanulási folyamat irányítója és segítője legyen 

• az önkormányzat ellenőrzőből támogatóvá váljon 

• a szülők az iskolaélet passzív megfigyelőiből aktív résztvevőivé váljanak 

Az iskola feladata: 

• magatartásminták 

• ismeretek 

• értékek 

• életviteli szokások megtanítása, kialakítása. 

Tanórai környezeti nevelés 
A környezeti nevelésből részt kell vállalnia minden tantárgynak és a napközis foglalkozásoknak. 
Figyelmet kell fordítanunk tanmeneteinkben a környezeti neveléshez kapcsolódó teendők 
megtervezésére.  
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Tanórán kívüli környezeti nevelés 
Tanulmányi kirándulás 

A kirándulások szervezésénél figyelembe vesszük előbb városunk (Nagyerdő, Állatkert, Botanikus 
kert, Vekeri - tó, Nagytemplom, Déri Múzeum,  Nemzeti Csokonai Színház stb.), majd környéke 
(Hortobágy, Nyíregyháza – Sóstó stb.), végül Magyarország természeti szépségeinek, nevezetes 
épületeinek, műemlékeinek, nemzeti parkjainak megismerését. 

Esztétikus iskolai környezet 

A magatartásverseny fontos részét képezi a tantermek tisztasága. Ezt havonta értékeljük, év végén 
pedig összesítjük. 
Környezeti nevelést szolgáló szakkörök lehetséges típusai:  
Természetkutató 

A természettudományos tantárgyak ismereteit bővítik. Tájak, természeti értékek megismerését 
célozza. 

Terepen vizsgálódó 
Túrákat szervez, terepen mér, gyűjt. A táj elemeit vizsgálja. 

Laboratóriumban vizsgálódó 
Méréses, kísérletes feladatokat tervez, kémiai, élettani, mikroszkópos vizsgálódásokra épít. 

Környezetvédelmi 
A környezeti problémákkal kapcsolatos ismereteket bővíti komplex módon.  

16.2 Az egészségnevelés programja 

Egészségnevelés 
A környezeti nevelési program és az egészségnevelés terve együtt értékelhető. 

Kapcsolatainkat tovább szeretnénk bővíteni: 

• a szülőkkel 

• az AKSD Városgazdálkodási Kft.-vel 

• a Debreceni Vízművel 
• a Városi Önkormányzattal 

• Hortobágyi Nemzeti Park kirendeltségével. 
Mentális egészség, szociális biztonság 

A mentálhigiéné elsősorban a társadalmi szemlélet, a közgondolkodás alakításával lehet hatékony, 
s mi, pedagógusok, ennek közvetítését fel is vállaljuk. 

Célunk:  

• minél több gyermek számára biztosítani az optimális érzelmi fejlődést 
• minél több gyermeket felkészíteni és alkalmassá tenni majdani társadalmi feladataink ellátására 
• megtanítani arra, hogyan élhet békésen önmagával és környezetével. 

Az emberek között elfoglalt helyünk, másoknak rólunk alkotott kedvező vagy kedvezőtlen 
véleménye, az embertársakkal való közvetlen, barátságos, segítő vagy ellenséges, elutasító kapcsolat; 
életcélok, sikerek és kudarcok gyakran nem is tudatosult módon zavarják a személyiség alakulását.  
A munkanélküliség növekedése, a fokozatos elszegényedés miatt megnőtt azoknak a családoknak a 
száma, ahol a szociálisan, mentálisan sérült szülő már nem tudja megfelelően biztosítani az egészséges 
életmód feltételeit. 
A szocializációs folyamat zavaraihoz vezető okok: 

• a szülők helytelen, agresszív, szeretet nélküli vagy elhanyagoló bánásmódja 
• a szülő elvesztése: halál vagy válás 
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• konfliktusok a kortárscsoporton belül 
• új iskolába, más környezetbe kerülés. 

Feladatunk: a gyermekek környezetének megismerésével, körülményeinek feltárásával, 
odafigyeléssel segítsük oldani ezeket a rendellenességeket. 

Különösen nagy a felelőssége az osztályfőnököknek, valamint a szociálpedagógusnak a gondok 
megoldásában. 
Egészségnevelési feladataink 

Az egészségnevelő munka nemcsak a testi egészség megőrzésre tanít. A lelki egészséget 
megalapozó, az életvezetési szokásokat célzó, a személyes felelősségvállalást segítő tevékenység. 

Az egészségnevelés közösségi nevelés is, hiszen életvitelünkkel nemcsak saját egészségünket 
befolyásoljuk, hanem környezetünkét is. 

Az egészség, a környezet-harmonikus életvitelt megalapozó szokások a gyerekek cselekvő, 
tevékeny részvétele nélkül nem alakíthatók ki.  

Belső harmóniájuk, lelki egészségük megteremtésének feltételei: 

• a stressz-mentes élet, 
• a konfliktusok erőmentes kezelésében szerzett jártasság, 
• a tolerancia, 
• a konstruktív önérvényesítés, 
• az esztétikai értékek befogadása. 

Alapvető feladatunk, hogy a gyerekeket a betegségek, balesetek megelőzésére, az egészség 
megőrzésére és az egészséges állapot megbecsülésére, az életminőséget meghatározó értékként való 
megélésére tanítsuk. 

Fel kell készítenünk őket a tágabb szociális környezet testi-lelki egészséget veszélyeztető 
hatásainak kivédésére. Döntésképes, konstruktív életvezetésre kell megtanítanunk tanulóinkat. 

Saját életvitelünk, szemléletünk, környezeti erkölcsünk példaként szolgál tanítványainknak. 
Az iskolaorvos  és a védőnő szerepe:  

• A tanulók személyi higiénéjére fokozottan felhívják a figyelmet. Kézmosás tanítása az orvosi 
rendelőben. 

• Szűrővizsgálatokat végeznek. 
• Általános egészségi állapotot vizsgálnak. 
• Ismertetik a védőoltások fontosságát és a betegségeket. 
• Odafigyelnek a magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő tanulók folyamatos gondozására. 
• Tartják a kapcsolatot a pedagógusokkal, a szülőkkel, az iskola gyermekvédelmi felelősével. 
• Osztályfőnöki órákon előadásokat, megbeszéléseket tartanak a tanulók életkori sajátosságaihoz 

legjobban kapcsolódó témákból.  

 Egészséghét 
Minden év őszén „Te is tehetsz érte” címmel egészség- és környezetvédelmi hetet tartunk. 
Ennek a hétnek a keretében sor kerül olyan előadásokra, melyeken a tanulók hallhatnak:  

• az egészséges táplálkozás, 
• az egészséges életmód, 
• a fogápolás, 
• a tisztálkodás, 
• a betegségek megelőzésének, 
• a rendszeres testmozgásnak a jelentőségéről, 
• a dohányzás,  
• az alkohol- és a drogfogyasztás káros hatásairól,  
• a szenvedélybetegségek keretein belül a játékszenvedélyről, 
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• a serdüléssel együtt járó testi, lelki változásokról. 
Kiemelt hangsúlyt kap  
a szelektív hulladékgyűjtés, 

• a veszélyes hulladékok kezelése, 
• a séta, a túra, a kirándulás, 
• természetes környezetünk, az őszi táj szépsége, madarak, állatok megfigyelése, 
• a mindennapos testmozgás, a kerékpározás. 

17.  A GYERMEKEK, A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések általános célja: 
Az intézményi esélyegyenlőségi program alapvető feladata, hogy elősegítse a Pedagógiai Programban 
megfogalmazott nevelési, oktatási, képzési célok megvalósulását a hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulói csoporton belül. Ennek megfelelően biztosítsa 
az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését 
az említett tanulói körben. A megfogalmazott elvek érvényesülése érdekében, az intézménynek 
biztosítania kell a tanórai és a tanórán kívüli szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést. A napi 
gyakorlat szintjén kell megvalósítania a esélyteremtést, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 
kompenzálását. 
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések konkrét céljai: 

• a beiratkozásnál, de legkésőbb szeptember 30-ig a tanulókról derüljön ki, hogy milyen hátrányok 
érintik, 

• a szülők teljes körű tájékozottságának javítása (HH, HHH, SNI meghatározásáról, szakértői 
lehetőségekről, pályázati lehetőségekről), 

• a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése,  
• gyermekvédelmi jelzőrendszerrel történő kapcsolattartás erősítése 
• tanításban, ismeretközvetítésben: a korábbi cselekvési tervek, folyamatszabályozások felülvizsgálata, 

szükség esetén korrekciója, 
• a tanulók egyéni fejlesztésének kiemelt fontosságú alkalmazása a hátránnyal sújtott célcsoport 

esetében, 
• célirányos beiskolázások a kötelező továbbképzések keretében, a hátrányos helyzetűek érdekeinek 

figyelembe vétele a humánerőforrás-fejlesztésben. 
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos felelősségek: 

• Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a 
társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Intézményi esélyegyenlőségi program, ismerjék és 
kövessék a benne foglaltakat, biztosítsa, hogy a dolgozók megkapják a szükséges felkészítést és 
segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a 
szükséges lépéseket.  

• Az intézményvezető-helyettesek felelősek az esélyegyenlőségi program megvalósításának 
koordinálásáért, az  esetleges panaszok kivizsgálásáért.  

• A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a 
befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának 
felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat, és közreműködjön annak 
megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az 
illetékes munkatársának.  
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• Minden, az intézménnyel munkaviszonyban, szerződéses viszonyban álló, valamint szolgáltatást 
nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje az intézményi esélyegyenlőségi programot, és magára nézve is 
kötelezőként kövesse azt.  

Az esélyegyenlőséget szolgáló konkrét intézkedések: 
Az Esélyegyenlőségi intézkedési tervben leírt feladatok végrehajtásának értékelésére évente kerül sor. 
Az értékelés, valamint az évenkénti helyzetelemzés eredményei alapján kell a következő évi 
Esélyegyenlőségi intézkedési tervet meghatározni.  
Az Esélyegyenlőségi intézkedési tervet minden év december 31-ig kell elkészíteni.  
A intézkedési terv elfogadását megelőzően biztosítani kell a konzultáció és véleményformálás 
lehetőségét a fenntartó, szülők, tanulók, és a megvalósításban érintett szakmai partnerek képviselői 
számára. 

18.  AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT 
ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS 
KORLÁTAI 

18.1 A házi feladat szerepe: 

A tanórán megszerzett ismeretek begyakorlását szolgálja, feladata a tanórák közötti folyamatosság 
biztosítása, az ismeretek rögzítése alkalmazáson keresztül.  
A cselekedve, gondolkodva tanulás eszközei: a munkatankönyvek, munkafüzetek, füzetek, 
munkalapok. Házi feladatnak megfigyelést, önálló kutatómunkát, esetleg a következő tananyagrész 
önálló feldolgozását is kaphatják a gyerekek. 
Az egyéni felkészülést irányító pedagógus feladata a következő: 

•   megismertetni a tanulót a számára legcélszerűbb tanulási módszerekkel, 

• a tanítókkal, szaktanárokkal együttműködve differenciáltan foglalkozzon a tanulókkal, 
• segítse a gyengébben haladókat, 
• ösztönözze a tehetségeket. 
Javaslat az egyes évfolyamokon alkalmazható tanulási módszerekre, technikákra: 

1. osztályban:  
• Az alapvető szokásrendek kialakítása: a rend, a helyes testtartás, az íróeszközök helyes használata. 
• A tanszerek, tanuláshoz szükséges eszközök célszerű elhelyezése és használata. 
• A korosztálynak megfelelő kézikönyvek, ismeretterjesztő könyvek használata. 
• A célszerű tanulási sorrend megismertetése: könnyű–nehéz szóbeli–írásbeli. 
• A tanév elején még irányított sorrendben dolgozunk, majd differenciáltan térünk át az egyéni tanulási 

sorrend megválasztására. 
• A verstanulás technikája. 
• Az olvasmány tartalommegjegyzésének, elmondásának technikája. 
• Az önellenőrzés. 

2. osztályban:  
• Az első osztálynál felsoroltak, 
• Egyéni időtervezés. 
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3. osztályban: 
• Helyes tanulástervezés. 
• Szóbeli tanulás technikája. 

4. osztályban: 
• Térképhasználat. 
• Idegen nyelv tanulásának technikája. 

5-8. osztályban:  
• Önálló vázlat készítése. 
• Projektmunkák. 
• Tanulópárok kialakítása. 

A tanulás időtartama: 
Figyelni kell a gyermekek életkorára, teljesítőképességére, a napszakra. 
Ennek alapján:  

• 1. osztályban  30 perc 
• 2. osztályban 45 perc 
• 3-4. osztályban 60 perc az ajánlott idő, amely esetenként változhat 
• 5-8. osztályban 90 perc. 

A tanulási idő védelme:  a délutáni tanulási időben 14:30 és 15:30 óra között lehetőleg ne menjenek a 
diákok külön iskolai foglalkozásokra. 

18.2 A tanulók felkészülésének ellenőrzése: 

„Egyezményes” jelek az ellenőrzés során: 
• A nevelők zöld színnel javítanak. 
• α: a pedagógus látta, hogy mennyiségileg elkészült a tanuló. 
• α √ : a tanuló feladata hiányos.  
• Aláírás: minőségileg is ellenőrizte a tanuló munkáját. 
• A hibás feladatok jelölése aláhúzással. 

Az értékelés tartalma:  
•  munkafegyelem 
•  önálló munkavégzés 
•  tanulási technikák alkalmazása 
•  időtartás 
•  önellenőrzés 

19.  A KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai programjában 
A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése tantárgyközi 
feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye. Az iskola akkor tudja a könyvtár használatára, 
önművelésre nevelni diákjait, ha ez a feladat áthatja a pedagógiai program egészét. 
A könyvtár-pedagógiai program (stratégia) kialakítása 
A könyvtár-pedagógia helyi terve a NAT könyvtári követelményrendszerére épül, de nem azonos vele, 
maximálisan figyelembe veszi az intézmény sajátosságait és adottságait.  
Az egyes műveltségterületek – ezen belül a könyvtár-pedagógia – helyi tervét az iskola vezetése és a 
tantestület a könyvtárossal együtt közösen készíti el.  
Az intézményvezetés biztosítja a tanulási, önművelési követelmények, elvárások megvalósításához az 
infrastrukturális feltételeket. A könyvtárossal közösen kialakítja az adott intézmény könyvtár-
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pedagógiai stratégiáját. Felelős az iskolavezetés a könyvtáros és a tantestület hatékony 
együttmunkálkodásáért. 
A tanítás-tanulás (könyvtári ismeretszerzés) feltételeinek tervezése: 

Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történjen a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek 
és gyakorlatok tanítása. Fontos a könyvtárostanárral való rendszeres konzultáció, időpont-egyeztetés, a 
szervezési kérdések megbeszélése, vagyis a különböző könyvtári foglalkozások (szakórák, napközis, 
tehetséggondozó stb.) gondos előkészítése. Alapvető követelmény, hogy minden tanulónak legyen 
helye, és tudjon jegyzetelni a könyvtár úgynevezett tanuló-kutató övezetében. Az eredményes és 
hatékony médiatári önművelés egyik alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű 
dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális ismerethordozó) álljon a tanulók rendelkezésére az 
egyéni és differenciált csoportfoglalkozásokon. 
Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumo(ka)t adjunk a 
foglalkozásokon a tanulók kezébe, mely(ek) az életkori sajátosságaiknak legjobban megfelelnek, és 
amelye(ke)t előzőleg már volt alkalmuk közelebbről tanulmányozni. 
Az egyénhez igazodó tanulásirányítás normáinak a tervezése: 

Alapvető követelmény, hogy a pedagógusnak a könyvtári feladatokat, gyakorlatokat kiválasztó munka- 
(óra-) szervező tevékenysége mindig a tanuló teljesítményéhez igazodjon. 
A hatékonyság érdekében a könyvtári foglalkozásokban is alkalmazzuk a tanulásszervezés különböző 
munkaformáit. A könyvtári gyűjtőmunkánál felhívjuk a figyelmüket arra, hogy minden esetben 
közölni kell a felhasznált forrás/ok legfontosabb adatait (szerző, cím, impresszum). A tanulók 
rendszeresen gyakorolják a könyv- és sajtóolvasást, működjön a tanulói önellenőrzés. A könyvtári 
gyakorlatokat értékeljük (személyenként és csoportonként) folyamatosan. Alakuljon ki a tanulókban a 
különböző információhordozók rendszeres használatának igénye. 
A különböző tanulótípusokhoz igazodó humánus bánásmód: 

Figyelembe kell venni a könyvtárosnak és a tanárnak egyaránt a tanulócsoportok eltérő összetételét, 
érdeklődését. Cél, hogy minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív 
attitűd.  
A könyvtárhasználati követelmények integrációjának iskolai feltételei 
A helyi tantervben meg kell jelennie a könyvtárhasználatnak.  A tantestületnek korszerű pedagógiai 
módszertani kultúrával és megfelelő színvonalú informatikai műveltséggel kell rendelkeznie. 
Meghatározó az iskolai könyvtáros személye, aki egyéb szakmai feladatai mellett kialakítja az adott 
intézmény könyvtár-pedagógiai stratégiáját, és felelős a NAT könyvtárhasználati követelményrendszer 
eredményes megvalósításáért. 
Alapfeltétel egy működő könyvtári infrastrukturális háttér. Összetevői a következők: fogadóképes 
iskolai könyvtár (a működési feltételek törvényes biztosítéka); korszerű kézikönyvtári állomány, mely 
a NAT fő műveltségterületeinek eredményes oktatásához nélkülözhetetlen alapdokumentumokat 
tartalmazza (könyv, folyóirat, AV, CD, multimédia); médiatári számítógépes háttér (adatbázis, 
multimédia, Internet). 
Időtervek, órakeretek tervezése 
A könyvtári foglalkozásokat előre ütemezni kell. Az időkeretek ütemezése – kellő szaktanári 
egyeztetéssel – a könyvtáros feladata. A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanítása könyvtáros 
tanári feladat.  
Felhasznált taneszközök, oktatási segédletek 
A NAT könyvtárhasználati követelményrendszere tantárgyi integrációjának megalapozása a tanítás-
tanulás folyamatában a következő eszközök és dokumentumok felhasználását igénylik: 

• Az iskolai könyvtár teljes eszköztára, szolgáltatásai. 
• Könyvtári eligazító és információs táblák, demonstrációs eszközök. 
• Audiovizuális anyag, számítógépes infrastruktúra (adatbázis, Internet, multimédia). 
• Nemzeti alaptanterv. 
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• Az elkészített vagy adaptált könyvtár-pedagógiai helyi tanterv. 
• A pedagógusok és a tanulók által felhasznált taneszközök. 

A könyvtárhasználatra nevelés tantárgy-metodikai megalapozása 
A könyvtárhasználati ismeretanyag a NAT egészét átfogja, a képességfejlesztésre és a tanulási, 
önművelési kultúra megalapozására teszi a hangsúlyt.  
 

20.  A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység szorosan kapcsolódik az intézmény pedagógiai 
tevékenységéhez. Az iskolai pedagógiai munkával szemben támasztott követelmény, hogy minden 
tanuló számára biztosítsa a fejlődéshez szükséges feltételeket, valamint azokat a lehetőségeket, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermek képességeit, tehetségét kibontakoztassa. Minden olyan 
pedagógiai munkát ide kell érteni, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló felkészülhessen a munkába 
állásra, a továbbtanulásra és a családi életre. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység hozzájárul a pedagógiai munka 
sikerességéhez a gyermekek nehézségeinek enyhítésével. Magába foglalja a családdal, a szülőkkel és a 
gyermekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás rendszerét. Alapvető célkitűzés, hogy a gyermek 
a családban nevelkedjék, szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába 
járjon, és ott eredményesen tudjon felkészülni. Fontos továbbá, hogy megadjuk az esélyt a hátrányok 
leküzdésére, amelyek a születésnél, családi, szociális, vagyoni helyzetnél vagy bármilyen más oknál 
fogva fennállnak. 

Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység 
kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre, és a legszorosabb együttműködést feltételezi a 
családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, szakemberekkel. 

A gyermek- és ifjúságvédelem körébe tartozik a tanulói szervezetek, a diákönkormányzatok 
létrejöttének segítése, bevonása az iskolai döntéshozatalba, az iskolai munka tervezésébe, az egyes 
döntések végrehajtásának ellenőrzésébe. Ide sorolható minden olyan iskolai tevékenység, amely arra 
irányul, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, véleményt nyilváníthassanak az őket érintő 
kérdésekben. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységért alapvetően az intézmény vezetője felel. 

A gyermekvédelmi tevékenység feladatai: 

• a tanuló minél alaposabb megismerése, 
• odafigyelés a gyermek elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) biztosítására, 
• a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, 
• azon családok segítése, akik anyagi helyzetük vagy más oknál fogva nem képesek egyedül eleget 

tenni szülői kötelezettségüknek, a jogszabályok előírásainak, illetve az iskola elvárásainak, 
• a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásuk folyamatos ellenőrzése, 

szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése, 
• kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálatokkal, és kezdeményezni azoknak az intézkedéseknek a 

megtételét, amelyek az iskola rendelkezésére álló pedagógiai eszközein, anyagi lehetőségein túl, 
segítséget jelenthetnek a gyerekek és szüleik részére. 
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A gyermekvédelmi tevékenység területei: 

• a veszélyeztető okok megelőzése, 
• az okok feltárása, 
• az okok megszüntetése.  

A célok megvalósításának módja: 

• az indulási hátrányok csökkentése, 
• a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése, 
• korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások, 
• az iskolai étkezés lehetősége, 
• napközis foglalkozás, 
• egészségügyi szűrővizsgálat, 
• egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 
•  családi életre nevelés, 
• a szülőkkel való együttműködés, 
• tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról, 
• a szenvedélybetegségek megelőzése, 
•  fogadóóra a szülők számára. 
 
A tanulókat és a szülőket a tanév kezdetekor írásban tájékoztatni kell arról, hogy ki látja el a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős feladatait, hol és milyen időpontban kereshető fel. 
Az iskolában jól látható helyen közzé kell tenni a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 
intézmények, például a gyermekjóléti szolgálat, a nevelési tanácsadó, a drogambulancia, az ifjúsági lelki 
segély, a gyermekek átmeneti otthona címét, illetve telefonszámát.  
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kell kezdeményeznie az önkormányzat 
polgármesterénél. 
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