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KÖSZÖNTŐ 

 
Ön a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai 

programját tartja a kezében, amely meghatározza iskolánk működését. 

A program készítésénél arra törekedtünk, hogy a szülők, a tanulók, a pedagógusok egyaránt 

részesei legyenek a jövő alakításának. 

A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is fon-

tos feladatának tekinti az általános közműveltség alapjainak szilárd lerakását, a tanulók felké-

szítését a sikeres továbbtanulásra. Ezt úgy kívánjuk megoldani, hogy a feladatok következetes 

teljesítésén keresztül formáljuk a gyermekek személyiségét. A gyermekekre figyelő, egyéni 

képességeiket fejlesztő, meleg, a közösségi összetartozást erősítő pedagógiai légkörben kíván-

juk fejlesztő munkánkat végezni. Leginkább olyan iskola kívánunk lenni, amelyben a jól kö-

rülhatárolt követelményeket szorongásmentesen, szeretetteljes légkörben teljesíthetik diákja-

ink. 

Az iskola arculatát kialakultnak tekintjük. A tehetség fogalmának széleskörű értelmezésén 

alapuló speciális képzési formákat fenntartjuk, minőségében fejlesztjük.  

A város, sőt az ország határain túl is ismert képzőművészeti osztály és labdarúgó csoportok-

ban tanulók a képzés kiemelkedő színvonala eredményeként a pályaválasztásban is többlet-

esélyt kapnak. A képzőművészeti képzés alapfokú művészeti iskola kereteiben való emelt 

szinten valósul meg. Az idegen nyelvek tanulását emelt óraszámban biztosítjuk, amit a mai 

gazdasági-társadalmi viszonyok között, az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán kiemelt 

feladatunknak tartunk. 2010 szeptemberétől bevezetésre került a magyar- német két tanítási 

nyelvű oktatás első évfolyamtól felmenő rendszerben. A számítástechnika oktatásához jelen-

tős költségen korszerű feltételeket tudtunk teremteni, ami lehetővé tette az Internethez való 

csatlakozást is. Interaktív táblák is segítik a nevelő-oktató munkát.  

Folyamatosan arra törekszünk, hogy a szabadidős programok kínálatát bővítsük, mert jelen-

tősnek tartjuk a bennük rejlő nevelési lehetőségeket. 

Az iskola tantestülete együtt vallja a híres gondolkodóval, hogy a "tanítás a szeretet egyik 

formája". 

Hisszük, hogy munkánk sikeres lesz, mert tanítványaink ezen program megvalósításának 

eredményeként gazdagodnak tudásban, emberségben, sikeres emberré válnak. 

 

     A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és 

       Alapfokú Művészeti Iskola 

               dolgozói 
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BEVEZETŐ 
 

A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Művészeti Iskola 1981. szeptember 1-én 

kezdte meg működését.  

Iskolánk 8438 m
2
 teljesen közművesített telken 16 tantermesnek épült, a 80-as évek iskolaépí-

tési normáinak megfelelő "kiszolgáló" helyiségekkel. Az épület lapos tetős, házgyári panel-

szerkezetű. 

1992-ben tetőfelújítás, majd 2002-ben és 2003-ban a nyílászárók részbeni felújítása történt 

meg, jelentősebb összegű beruházás az intézmény fennállása óta nem volt. 2011-ben az ener-

giatakarékosság érdekében részbeni ablakcserére került sor, valamint a földszinten az aula 

felújítása történt meg. 

Rendelkezünk egy 455 m
2 

alapterületű tornateremmel és egy 143 m
2
 alapterületű ebédlővel.   

Az iskola udvarán két sportpálya (kézi- és kosárlabda), egy futópálya és egy ugrógödör szol-

gálja a testnevelés feltételeit. 

Tanulócsoportjaink elhelyezése problémamentesen megoldható. A tantermek fűtése, világítá-

sa korszerű, a követelményeknek megfelelő. Az oktatás tárgyi eszközfeltételei változatos ké-

pet mutatnak. Eszköz- és taneszköz beszerzésre költségvetési támogatásból és pályázati úton 

folyamatosan gondot fordítunk. A finanszírozást kiegészíteni az iskola működését segítő há-

rom alapítvány, valamint a kollégák sikeres pályázati tevékenysége. 

Önálló, jól felszerelt számítógépes, angol és német nyelvű szaktanterem, a zenei oktatást segí-

tő nagy értékű hangszerpark, a szobrászati tevékenységhez nélkülözhetetlen égetőkemencék, 

kézműves műhely, festőállványok, rajzbakok és nyomtatók állnak rendelkezésünkre a grafikai 

és festőműhelyben.  Számos audiovizuális eszköz és interaktív tábla áll az oktatás szolgálatá-

ban.  

Iskolánknak értékes szakmai munkát felmutató könyvtára van. Az állománybővítés folyama-

tos. 

Sporteszközeink jó szinten biztosítottak, fejlesztésük folyamatos.   

Összegezve: a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tárgyi feltételeit, eszközellátottságát tekintve - kisebb volumenű felújítással, valamint folya-

matos karbantartással - az évfolyamonként 2 tanulócsoportos oktatási szervezet követelmé-

nyeinek megfelel.  

A tehetség széleskörű értelmezésére tudatosan építve folyamatosan új tagozatokat és speciális 

képzést biztosító osztályokat szerveztünk: idegen nyelvi, a képzőművészeti és labdarúgó ta-

gozatok, magyar-német két tanítási nyelvű képzés és Montessori pedagógia.  

Az iskola működése óta alsó tagozaton iskolaotthonos szervezeti formában dolgoztunk, me-

lyet az elkövetkezendő években egész napos iskolaként folytatunk tovább, ezzel biztosítva az 

oktatás változatos, korszerű módszereit.  

Tanórán kívüli tevékenységeink is sokszínűek: a szakkörök, sportkörök, tömegsport foglalko-

zások, középiskolai előkészítő foglalkozások, táborok mind-mind komoly érdeklődést keltet-

tek. A nevelőtestület folyamatosan törekedett olyan hagyományok kialakítására és ápolására, 

amely elősegítette a „vácis” közösség kialakítását. A legjelentősebbek a Váci- hét rendezvé-

nyei; a Váci Mihály versmondó és a Benedek Elek mesemondó versenyek, az Óvodás Kupa 

teremlabdarúgó torna, „Kincsőrzők” művészeti fesztivál, az „Impressziók” elnevezésű diák 

önkormányzati tisztségviselők verseny és az „Iskolánk Büszkesége”, valamint az „Iskolán-

kért” cím adományozása.  

Az ÖKOSULI cím elnyerésével tovább bővítettük a környezettudatos magatartásra nevelés 

színtereit.  

Nemzeti ünnepeink kapcsán is sajátos vácis megemlékezéseket alakítottunk ki. 

Munkánk egyik legfontosabb területének tartjuk a tehetséggondozást. Ennek eredményességét 

mutatja, hogy évek óta több előkelő helyezést szereznek tanulóink matematikából, magyar 
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nyelv és irodalomból, környezetismeretből megyei és országos versenyen is.  Művészeti és 

sportversenyeken indult gyermekeink számtalan díjat nyertek. 

A képzőművészeti osztályok diákjai megszámlálhatatlan díjat nyertek a világ legnevesebb 

gyermekrajz-pályázatain. A képzőművészeti képzés alapfokú művészeti iskolai keretben fo-

lyik. A színvonalas munka ezáltal minőségileg új szakaszához érkezett. 

Labdarúgóink országos bajnokságot, rengeteg kupát, köztük több nemzetközit nyertek. 

Nyelvi osztályainkban a tanulók jelentős számban szereznek alapfokú nyelvvizsga bizonyít-

ványt, országos és megyei versenyeken érnek el dobogós helyezéseket. 

2003/2004-es tanévtől horvát nyelv- és népismeret oktatását indítottuk el a nemzetiségi identi-

tástudat megőrzése céljából. 

2010-11 tanévtől bevezetésre került a magyar- német két tanítási nyelvű oktatás első évfo-

lyamtól felmenő rendszerben. 

A tehetséggondozás jó színvonalát jelzi a továbbtanulási arányok folyamatos javulása is, 

melyben a középiskolai előkészítő foglalkozásoknak pótolhatatlan szerepe van. 

A lemaradók felzárkóztatására minden lehetséges eszközt felhasználunk a tanórai differenciá-

lásokon, a korrepetálásokon, az egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokon.  

Az évfolyamismétlésre bukottak évek óta tartó alacsony száma e munka hatékonyságának 

legfőbb bizonyítéka. 

Iskolánk sajátos arculatát kialakultnak tekintjük. Változtatásokat természetesen a megújuló 

igényeknek megfelelően folyamatosan eszközlünk, alapjaiban azonban a meglévő sikeres 

programokat kívánjuk folytatni.  

Az intézmény irányítási-szervezeti struktúrája funkcionális.  Az igazgató irányítási feladatait 

két igazgatóhelyettessel osztja meg, akik közül egy az alsó, egy a felső tagozat szakmai irá-

nyításáért felelős. Az Alapfokú Művészeti Iskolában zajló munkáért tagintézmény-vezető 

felel. Hat munkaközösség gondozza és szervezi az adott műveltségi területeket, illetve tantár-

gyakat tanítók szakmai munkáját. 

Az irányítást erősíti, hogy a vezetőségi üléseken állandó meghívottként jelen van az intézmé-

nyi tanács elnöke, a reprezentatív szakszervezet elnöke, valamint a diákönkormányzatot segí-

tő tanár. A tágabb iskolavezetés a feladatok által megszabott szükséglet szerint, de legalább 

havonta tartja összejöveteleit.  

A működés rendjét, a törvényi előírások betartását az SzMSz szabályozza. 

Ennek megfelelően a meghatározott döntési szinteket következetesen megtartjuk. A tantestü-

let hatáskörébe tartozó ügyekben az előkészítő munkát - az iskolahasználók véleményét ki-

kérve - az iskolavezetőség végzi. A döntésekről szülői értekezleteken, iskolarádión, faliújsá-

gon és az iskola honlapján keresztül folyamatos tájékoztatást adunk.  

Iskolánk sokrétű, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Az oktatási rendszer intézményei kö-

zül megfelelő az együttműködés a középiskolákkal és írásban is lefektetett megállapodás alap-

ján 6 óvodával.  

A szociális hátrányok enyhítése érdekében állandó kapcsolatban vagyunk a szakszolgáltató 

intézményekkel. A civil szervezetek felé is nagyfokú nyitottság jellemzi az intézményt. 

A horvát nyelv- és népismeret oktatásának elindításával gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a 

Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Labdarúgó csoportjaink kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk a  Haladás VSE, a 

Lurkó UFC, az Illés Labdarúgó Akadémia, Viktória FC Szombathely egyesületekkel a szom-

bathelyi labdarúgó utánpótlás – nevelés céljából. 
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1. Nevelési program 
 

1.1. A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai 
 

1.1.1.Iskolánk önképe és légköre 

Iskolánk a régi, hagyományos emberi értékeket következetesen őrző intézmény, mely struktú-

rájába illeszti a kor kívánalmainak megfelelő új értékeket is, mint az újító szándékot, az alko-

tó fantáziát, az ésszerű kockázatvállalást, a kollektív tevékenységet, az autonómiára való tö-

rekvést, a környezetre nyitást. 

Munkahelyünk mentális - pszichikus - szociális szempontból egészséges. 

1.1.2.A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által 

preferált értékek 

A közműveltség megalapozása, minden tanulónk számára elérhető és gyarapítható tudáskész-

let, mely a közös kultúra, élet- és viselkedésformák értelmezéséhez megújulni  kész ismerete-

ket  és készségeket biztosít. 

Olyan kompetenciák és attitűdök kialakítása, melyek a tanulói tevékenykedtetés révén jönnek 

létre. Mindezek középpontjában a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése, a közösségi 

élethez szükséges képességek és ismeretek átadása, az egészséges életmód kialakítása, az ön-

tevékenység és kreativitás biztosítása, valamint a médiumok alkotó használata jellemez.  

1.1. 3.Alapelveink 

» Felkészíteni a tanulókat a közműveltség megszerzése mellett az egyéni képesség- és 

készségfejlesztésre. Aktív, cselekedtető, kreatív tanulói tevékenységgel biztosítani a te-

hetségek kibontakoztatását, az önálló ismeretszerzést, az egész életen át történő tanulási 

igényt. 

» Megfelelni a kor kívánalmainak, kihívásainak. 

» A Montessori pedagógiai rendszer alkalmazásával a teljes gyermeki személyiség fej-

lesztése. - A gyermeki érdeklődés és a gyermeki szükségletek kielégítése. 

» A tanulói aktivitás, kreativitás, élet közeliség szempontjainak figyelembe vételére tö-

rekvő tanulási formák kialakítása. 

» Az iskola, mint életközösség a kooperatív, tudatos és felelősségteljes élet és tanulás 

helyszíne. 

» A megismerési képesség fejlesztése a tárgyi tudás elsajátításával és alkotó használatá-

val.  

» A nevelés és oktatás egészének a gyermek érdekét kell szolgálnia, biztosítani a testi-

lelki-szociális jólét állapotát.  

» Közös emberi értékek tisztelete, azokkal való azonosulás, alapvető emberi normáknak 

megfelelő életvitel. 

» Az önismeret, öntudatos és felelősségteljes magatartás, demokratikus és felelős döntési 

készség.  

» Oktató-nevelő munkánkat úgy végezzük, hogy a gyermeki jogok abszolút módon érvé-

nyesüljenek, emellett a gyermeki kötelességtudat kifejlesztését is alapfeladatnak tekint-

jük. 

» A természet világához való pozitív viszony kialakítása, a természet szeretete, az élet 

tisztelete, harmonikus kapcsolat az ember és természet között. 

Célunk: 

» vállaljuk az életkornak megfelelő egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkozással az 

eltérő képességű, adottságú és szociokulturális hátterű tanulók felzárkóztatását, fej-

lesztését, tehetséggondozását változatos szervezeti és munkaformákban; 
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» a gyógyító nevelés útján elősegíteni, hogy a sajátos nevelési igényű, ép értelmű érzék-

szervi fogyatékos gyermek harmonikus személyiségű emberré váljon, aki a közösség-

be beilleszkedve önmaga és a közösség javára cselekedni képes; 

» olyan feltételeket teremteni a gyermekek számára, amely a Montessori pedagógia lé-

nyegére épül, s melynek alapján még önállóbbakká, még együttműködésre képesebbé 

válnak tanulóink; 

» az egyéni adottságokat figyelembe vevő tanulásszervezéssel önállóságra neveljünk; 

» legyünk a tanuló önművelődési folyamatának hátterében tevékenykedő szervező-

irányító tényezők; 

» tanulóink figyeljenek környezetük rendjére, esztétikájára; 

» fejlődjenek társas-szociális kapcsolataik, közösségi érzésük, önfegyelmük és ezzel 

párhuzamosan egyre jobb eredmények mutatkozzanak értelmi fejlődésükben; 

» az anyanyelvük alapos ismerete, biztos használata és szeretete szolgálja a nemzeti kul-

turális értékekkel való sokféle kapcsolatot (érzékenység, nyitottság, tolerancia, érdek-

lődés); 

» alakuljon ki tanulóinkban az egészséges életmód igénye és képessége, a testi-lelki 

egészség fogalma és szokásrendszere (egészségtudat-magatartás); 

» a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, testápolási szokások kialakítása; 

» Legyenek igényesek a természetes és az épített környezetünk megismerésére, alakítá-

sára és védelmére. Az igény kialakítását fokozottan figyelemmel kísérjük, a hazaszere-

tetre, a hon- és népismeretre való neveléssel, illetve a helytörténeti ismeretek és ha-

gyományok megismertetésével. 

» kiemelt célunk, hogy Vas megye és Szombathely helytörténeti vonatkozásai nagyobb 

hangsúlyt kapjanak mind az egyes tantárgyak oktatásának kereteiben mind a tanórán 

kívüli programokon; csatlakozunk a jeles alkalmak: Madarak és Fák Napja, Föld Nap-

ja, Környezetvédelmi Világnap, Mentálhigiénés Világnap stb. pályázati felhívásaihoz, 

rendezvényeihez; 

 

Differenciált fejlesztés területei: 

- A Montessori pedagógia alapelve az a hit, hogy minden gyermekben megvan a cselek-

vési vágy, a világ megismerésének igénye, csak annak kibontakozását kell elősegíteni. 

A gyermek adottságainak, fejlettségi szintjének, haladási tempójának figyelembe véte-

le alapvető, mert csak ezáltal válhat a tanulási folyamat örömteljessé és eredményessé. 

- Értelmi képességek, nyelvi képességek, művészeti és testi képesség, mely alapján biz-

tosítjuk, hogy tanulóink felkészüljenek a következő iskolafokozatra és eredményesen 

feleljenek meg a középiskolai követelményeknek. 

- Az érzékszervi fogyatékos személyiségének fejlesztését komplex folyamatként értel-

mezzük, melyben az ismeretek nyújtása, a különböző képességek fejlesztése, a kompe-

tenciák kialakítása közben, együtt történik a sérült funkciók és funkcionális rendszerek 

korrigálása. 

- Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés biztosítása a kooperatív 

tanulásszervezés, projektmódszer és drámapedagógia módszertani elemeivel. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink értékeket vállaló, erkölcsi tartással bíró, kulturált magatar-

tású ifjakká váljanak. Támogatjuk azokat az interperszonális magatartásformákat, amelyek a 

személyes méltóság, a tulajdon védelmét, az együttérzés és segítés készségét, valamint az 

információk megbízhatósága iránti igényt erősítik. Úgy neveljük gyermekeinket, hogy képe-

sek legyenek a másság elfogadására, a testi, érzékszervi, beszéd- és más fogyatékos társaik 

segítésére. Biztosítjuk az interperszonális szocializációs lehetőségeket, amelyek a személyes 

méltóság megszerzését, önmagunkért való felelősségérzet kialakítását, önmegismerés, ön-

kontroll lehetőségét, önfejlesztés, önnevelés szokássá alakítását elősegítik. 
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Iskolánk növendékei érezzék jól magukat az iskolában, legyenek büszkék a Váci Mihály Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományaira, erősödjön meg bennük szűkebb és 

tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudatuk. Álláspontunk, hogy céljaink megvalósításához 

szakmailag felkészült nevelőtestület áll rendelkezésre, akik értéknek tekintik a pedagógiai 

innovációt, a szakmaiság karbantartását is. 

 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Célunk, hogy iskolánk tanulója egészséges életszemléletű, érdeklődő, a természeti és társa-

dalmi környezetben zajló folyamatokra nyitott és érzékeny növendék legyen. Olyan lény, aki 

képessé válik az alapvető emberi normáknak megfelelő viselkedéskultúra elsajátítására, tiszte-

li az egyetemes emberi kultúra - szűkebb környezetünk, szülővárosa - értékeit, hagyományait. 

A tudást, a tanulást értékként elfogadva az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifeje-

zés képessége szolgálja a társadalmi érintkezés kulturált formáinak alkalmazását. Képes a 

testi, lelki és szellemi fejlődését cselekvő, tevékeny részvétellel segíteni, saját életét örömmel 

megélni.  

A Montessori pedagógia alkalmazásával az alsó tagozaton alapvető feladat a gyermeki önte-

vékenységhez nyújtott optimális segítségnyújtás, a gyermek szellemi élete spontán kibontako-

zása feltételeinek biztosítása, hogy a gyermek mindent, amire képes önállóan is elvégezhes-

sen: „Segíts nekem, hogy egyedül dolgozhassak” A kibontakozó tevékenység célja, hogy a 

gyermeket saját fáradozásai útján segítse hozzá az egyre nagyobb mértékű önállósághoz és 

tökéletesedéshez. Emberi kapcsolatait az együttműködési hajlam, a tolerancia, a humánus, 

értékeket védő magatartás, a személyiség tisztelete jellemzi. Egyéni adottságai, képességei, 

megismerésén alapuló önismerettel és pályaismerettel készül életpályája alakítására. 

 

1.2.1.A fejlesztési feladatok az egyes fejlődési szakaszokban 

Alsó tagozat: 1-4. évfolyam 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy- az óvodához hasonlóan - az iskolába lépés első percétől 

kezdve érzelmi biztonságot adjunk, - aminek feltétele a derűs tanító-tanítvány kapcsolat. Be-

meneti mérést végzünk, amely az észlelés, a motorika és a szocio-emocionális területekre 

terjed ki. Differenciáláskor az egyéni és csoportkülönbségek figyelembe vételével folyamatba 

ágyazottan teremtjük meg a fejlesztési lehetőségeket a kiemelt figyelmet igénylő tanuló szá-

mára. Hozzásegítjük a kisiskolást, hogy egyéni érdeklődésének, tanulási stílusának és fejlett-

ségének megfelelő módon tanuljon. 

Feladatunk a mindennapok során - mint alapfokú képzőművészeti iskola -, hogy a művészetek 

élményként való megélése, megismertetése, azok befogadása előtérbe kerüljön.   

A 3-4. évfolyamon erőteljesebbé váló teljesítményelvárásoknak megfelelő tanítási- tanulási 

formák alkalmazására törekszünk. 

Az iskolánk pozitív szocio-emocionális klímájának biztosítása, ahol a tanulók érzelmi karak-

tere, személyisége optimálisan fejlődhet.  

A gyermekekhez alkalmazkodó tanítás megszervezése: 

- órarend összeállításnál a teljesítmény napi és napszaki ingadozását figyelembe vesszük 

- a tanulás és mozgás ritmikusan váltsák egymást 

- felváltva legyenek a szenzomotoros és a verbális szakaszok. 

Az eredményes tanuláshoz szükséges magatartás kialakítása, a motiváció fejlesztése 

- a tanulók tapasztalati hátterének figyelembe vétele 

- a kíváncsiság, mint motivációs bázis kiaknázása 

- a tanulók kérdezésre ösztönzése 

- feszültségkeltés és lazítás megfelelő váltakozása 

- érdeklődés fejlesztése 
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- aktív szünetek közbeiktatása 

- pozitívumok kiemelése mind szóban, mind írásban 

- játékok alkalmazása a tanítási órán is, játékszeretet és alkotásvágy fejlesztése 

- multiszenzoriális tanulás lehetőségének minél gyakoribb alkalmazása (több érzékszer-

vi csatorna bevonása). 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, az egészségtudat és az egészségmagatartás 

összhangjának megteremtése. 

Megfelelő feltételek biztosítása az iskolán belül és kívül, mely a mozgásos tevékenységek, a 

kézügyesség fejlesztésének növelését segíti.  

A munkamódok és tanulási technikák tanítása és gyakorlása megfelelő módszerekkel. 

Arra is törekszünk, hogy az ellenőrzés-értékelés folyamatában ne csak a tanulók kognitív jel-

lemzőire figyeljünk, hanem az egész személyiségét értékeljük.  

Differenciált értékeléssel támogatjuk a reális énkép kialakulását, az önértékelés képességének 

kifejlődését. 

Feladatunk az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, folyamatos gyakoroltatása, az 

önismeret folyamatos fejlesztése, önfejlesztő képesség alapozása, tehetség felismerése.  

A szociális érdekérvényesítés terén a pedagógusok és tanulók valamint gyerekek és gyerekek 

közötti szociális kölcsönhatásokat erősítjük. 

Felső tagozat: 5-8. évfolyam  

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakasza szervesen folytatja az előző nevelő-oktató 

munkáját, a kompetenciák, a készségek és képességek fejlesztését. Ezek a szakaszok egységes 

rendszert alkotnak, de – igazodnak a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátos-

ságokhoz – két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódnak. 

Kiemelt feladatunk a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 

kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

Kiemelt feladatnak tarjuk a reális pályaválasztás és pályaorientációra való felkészítést. 

Ráirányítjuk a figyelmet az életen át tartó tanulás és fejlődés fontosságára tehetséggondozás, 

csoportbontások, szakkörök formájában. 

Fejlesztjük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kompetenciák fejlesztését a tevékenységek sok-

színű komplexitásával biztosítjuk az alábbiak szerint: 

- tehetséggondozás (csoportbontás, szakkörök formájában) 

- egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismert fejlesztése a pályavá-

lasztás érdekében is 

- önálló ismeretszerzés technikáinak megismerése (könyvtárhasználat, informatika) 

- második idegen nyelv 

- két tanítási nyelvű képzés 

- a lehetőségek, a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása a tanulók pályavá-

lasztásánál 

- intenzívebb hátránykompenzálás és előkészítés a következő iskolafokozatra 

- fejlesztjük a kiemelt figyelmet igénylő tanulókat. 

 

1.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A közösségi nevelés lényege a tevékeny (a valamire törekvő) közösség nevelő erejének tuda-

tos, szakszerű kiaknázása az egyéni fejlődés érdekében.  A közösségi nevelés folyamatában 

alakul az egyén és a társadalom konkrét, áttekinthető, értelmezhető, átélhető viszonya. 
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1.3.1. A közösség általános ismérvei 

A közös érdekek, a közös értékrend, a közös célok, a közös döntések, a közös erőfeszítések és 

az előbbiek meglétének tudata: a „mi”-tudat. 

A személyiség az életet körülvevő kiscsoportok hatásainak sűrűjében, emberi kapcsolatok 

hálózatában formálódik. A személyiség érését, fejlődési előrehaladását, változásait az e kap-

csolatokban szerzett, tanult ismeretek és az átélt élmények határozzák meg. 

A társadalmi makrostrukturához is e csoportok részeseiként kapcsolódunk, éppen ezért a tár-

sadalmi hatások e közösséget szűrő, alakító és közvetítő tevékenységén át épülnek be szemé-

lyiségünkbe. Életünkben különféle társas alakzatokhoz kötődünk. 

A társas szokások hagyománnyá rögzülnek, és valamennyi csoporttag önként és kölcsönösen 

vállalt szabályaivá erősödnek. 

Az iskola, mint társadalmunk önálló egysége, intézményesített rendszer, egyike azoknak a 

közösségeknek, amelyekben a tanuló él és tevékenykedik. 

Az iskolai közösségfejlesztés érdekében a tudatos és tervszerű fejlesztőmunka mellett érték-

jelzőket kell létrehoznunk. Ezt egyre gazdagodó tartalommal, változatos formákkal, a tanulók 

fokozódó aktivitására és az önállóságára építve személyiségük sokoldalú fejlesztésével érhet-

jük el. 

Az egyén és a társadalom közötti kapcsolat kialakítását, megteremtését, vagyis a közösségfej-

lesztés folyamatát az alapfokú nevelés- és oktatás kerettantervének tantárgyi rendszere sokol-

dalúan szolgálja. 

Feladatunk, hogy a megfogalmazott célok úgy kapjanak tartalmat, hogy egyszerre szolgálják a 

mi iskolánkra jellemző egyéni arculat kialakítását is. Külön figyelmet fordítunk a sajátos ne-

velési igényű tanulók társas viselkedési képességinek fejlesztésére. 

Ismert, hogy közösség csak ott jöhet létre, ahol van olyan reális cél, amely a közösség minden 

tagjára hat, ahol van olyan közös pont, ami a közösség tagjait egyformán élteti. 

Iskolánkban folyamatosan törekszünk olyan hagyományok kialakítására és ápolására, amely 

elősegíti az összetartozás érzésének erősítését, a Vácis közösség kialakítását. 

Programjaink az egyes hagyományőrző tevékenységi formákban rejlő nevelő hatások szemé-

lyiség formálását is szolgálja. 

 

1.3.2. A közösségfejlesztés érdekében végzett tevékenységek 
» A saját régió, a lakóhely kulturális értékeinek megbecsülése. 

» Savaria Karnevál – Római civilizáció szellemiségének emlékei városunkban. 

» A város jelképei, városunk múltjának és jelenének építészeti és tárgyi emlékeinek 

megismerése. 

» Szent Márton emlékének ápolása. 

» Szombathelyi Képtár állandó és időszakos kiállításainak megtekintése. 

» Iskola Galériánkban folyamatosan és évente több alkalommal megrendezésre kerülő 

kiállítások. 

» Mozi, múzeum és színházlátogatások. 

» A demokratikus közéletben való tudatos részvétel megalapozása. 

» Más népek élete és kultúrája iránti igény felkeltése. 

» Igényes kommunikációs kultúra kialakítása, önálló ismeretszerzés. 

» Könyvtárhasználat (kiselőadás, önálló kutatómunka, jegyzetelés). 

» Számítógépes információ keresés – az egész világra kiterjedő információs társadalom-

ba való bekapcsolódás (Internet), de tudatosuljon tanítványainkban, hogy a túlzott in-

formatikai eszközhasználat személyiségromboló és egyészség károsító hatású is lehet. 

» Környezetünk értékeinek megőrzése, gyarapítása. 
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» Megemlékezés a környezethez, a környezetvédelemhez kapcsolódó világnapokról, 

részvétel városi szintű rendezvényeken. (Föld Napja, Madarak fák napja, Víz Világ-

napja). 

» Ismerjék a környezetükben előforduló természeti és civilizációs veszélyhelyzeteket, 

azok túlélési lehetőségeit. 

» Nemzetünk sorsfordító eseményeinek megünneplése, iskolai ünnepélyek keretében. 

» Lehetőség szerint ismerjék meg történelmi emlékhelyeinket osztálykirándulások al-

kalmával. 

» Népszokásaink megismerése. 

» 7. évfolyamtól határon túli kirándulások 

» Differenciált emberkép kialakítása – empátia készség. 

» Toleráns és törvénytisztelő magatartás alakítása – a másság elfogadása. 

» Sérült és fogyatékos társaikkal szembeni segítőkészség alakítása. 

» Gyermekprogramok (szülők és nagyszülők bevonása iskolai programjainkba). 

 

1.4. Az iskolai pedagógiai folyamat tartalmi elemei 
 

1.4.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Iskolánk a hagyományos 1-8. évfolyamú képzési formával működik. Alapfunkciója az általá-

nos műveltség megszerzésének teljes mértékű megalapozása. 

Iskolánkban hagyományos napközis és iskolaotthonos csoportok működtek. Ez utóbbi szerve-

zeti forma illeszkedett leginkább az iskolai struktúrába, a képzési rendbe és felelt meg a szü-

lők elvárásainak. Lehetővé tette, hogy a speciális képzési formában is tanuló diákok másnapi 

felkészülése biztosított legyen, illetve a szabadidős tevékenységi formák részese is lehessen 

minden kisiskolás. 

A szülők igényei alapján szerveződött egész napos osztályok közkedveltek, hiszen iskolánk 

tanulói zömében olyan szociokulturális háttérrel rendelkeznek, hogy az ezen szervezeti forma 

által nyújtott lehetőségeket mind a tanulás, mind a szabadidő hasznos eltöltése terén megtölt-

jük tartalommal, s a tanulók kultúra iránti igényét felkeltjük. Az eddigi eredményeink és a 

visszajelzések is azt igazolják számunkra, hogy ezen szervezeti formában kell a továbbiakban 

is működnünk. Ezért felmenő rendszerben az egész napos iskolai szervezési formát preferál-

juk és vezettük be.   

Ezen felül a tehetséggondozás és a felzárkóztatás érdekében a következő speciális csoportokat 

és képzési formákat működtetjük. 

1.4.1.1. Képzőművészeti képzés alapfokú művészeti iskola keretében 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadá-

sáról szóló 27/1998 MKM rendelet módosításáról rendelkező 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet a 

meghatározó. 

A NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően folytatott képzéseket kifutó rendszerben foly-

tatjuk. 

Az előképző évfolyamokon a tanulók vizuális alkotó és befogadó képességének fejlesztése a 

cél. Ezen cél érdekében a gyerekek kreativitására, egyéni kifejezésmódjára, látásmódjára ala-

pozva fejlesztjük színlátásukat, színvilágukat, manuális készségüket, síkbeli és térbeli tevé-

kenykedtetéssel térszemléletüket és formaérzéküket. A képzőművészeti technikák lehetősége-

inek és sajátosságainak alaposabb megismerése érdekében műhelyfoglalkozások keretében 

sajátítják el a szobrászat fortélyait, az egyedi és sokszorosító grafikai eljárásokat, valamint a 

legkülönbözőbb népi kismesterségek alapjait, a festészet műhelyben pedig a festői munka 

legfontosabb elemeivel ismerkednek. 

Alapfokon, 2. évfolyamokon népművészeti, 3-6. évfolyamokon művészettörténeti foglalkozá-

sok zajlanak, ahol hangsúlyos szerepet szánunk az egyetemes értékek mellett a szűkebb és 
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tágabb környezet művészeti emlékeinek alaposabb tanulmányozására, valamint az alkotások-

kal való közvetlen találkozás élményére. Az új tartalmi szabályozást első alkalommal a 

2011/2012 tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben alkalmazzuk. 

Az előképző évfolyamok vizuális alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődé-

séhez való hozzájárulás komplex, játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 

Az alapfok 1-6. évfolyamán vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyi-

ségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tu-

lajdonságok megerősítése a képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás 

és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség 

kialakításával. 

Az alapfok 1-3. évfolyamán a grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi 

kifejezés különféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való 

összekapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanu-

lókat az önálló, kreatív tevékenységhez. 

Az alapfok 4. évfolyamától különböző műhelygyakorlatok közül választhatnak a tanulók: 

- A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek át-

adása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotá-

sok létrehozására. 

- A környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kéz-

műves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismere-

tek átadása révén a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás 

képességének megalapozása. 

- A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális mű-

veltség megalapozása, fejlesztése, ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót 

térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. 

Az alapfok 1. és 2. évfolyamán a népművészet tantárgy célja a hagyományos magyar népi 

kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt 

öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása. 

Az alapfok 3-6. évfolyamán a művészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklődésének felkel-

tése, érzékennyé és nyitottá tétele a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. 

A tanuló világos kifejező- és érvelési képességének fejlesztése a közös műelemzéseken és az 

egyes korokra jellemző legfontosabb stílusirányzatokon keresztül. 

1.4.1.2. Horvát nemzetiségi nyelv oktatása 
A Kárpát-medence mindig is soknemzetiségű térsége volt Közép-Európának. A magyar álla-

miság létrejöttét követően a magyarság együtt élt az itt lévő, illetve az ide telepített nemzeti-

ségekkel. Magyarország ebből a történelmi örökségből következően ma is többnemzetiségű 

ország. 

500 éve élnek ebben a régióban horvátok. Nevüket – gradistyei horvátok – is a határ menti 

településeik után kapták. A Szombathelyen ma élő horvátok többsége a környező horvát fal-

vakból települt be a városba. (Szentpéterfa, Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Olmód, Und, 

Peresznye, Horvátzsidány). 

A nemzetiségi nyelvoktatásunk sajátos célja az önazonosság megőrzése és erősítése. Ennek 

érdekében törekszünk: 

- az adott nemzetiség nyelvének szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának 

kifejlesztésével az adott anyanyelv művelt köznyelvi szinten történő elsajátításának 

elősegítésére 

- a népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok megismertetésé-

re és ápolására 

- a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon-és népismeret oktatására 
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- a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság elfoga-

dására és megbecsülésére 

- az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismertetésére 

- külföldi szakmai tanulmányutak megvalósítására. 

A nemzeti nyelv oktatása, nevelése arra irányul, hogy az egyes pedagógiai szakaszoknak 

megfelelően lehetővé tegyük egy olyan nyelvi tudásszint elérését, amelyet a mindennapi élet-

ben alkalmazni és továbbfejleszteni tudnak tanulóink. 

Interkulturális helyi tantervünk tartalmazza a horvát népismeret oktatását, a kisebbség kultúrá-

járól, történelméről és hagyományiról szóló legfontosabb ismereteket. 

1.4.1.3. Labdarúgó speciális csoport 
Csoportjaink a 8. évfolyamig a labdarúgás, mint sportág megszerettetésén túl a Haladás VSE, 

az ILLÉS Akadémia és a Lurkó UFC, valamint a Viktória FC női utánpótlásának nevelését is 

szolgálják. A tanórán kívüli edzések az egészséges életmód kialakításának színterei. A városi, 

megyei illetve az országos kupák, tornák a tanulókban kialakítják az egészséges versenyszel-

lemet. Sportszerűségre, a sportszerű magatartásra nevelnek, illetve a magyarságtudatot alakít-

ják. 

1.4.1.4. Idegen nyelv 
A társadalom, a szülők igénye és a közös Európához való csatlakozás ténye elengedhetetlenné 

teszi, hogy az oktatás e fontos területét kiemelten kezeljük.  

A mai társadalmi helyzetben alapkövetelmény, hogy a felnövekvő nemzedék legalább társal-

gási szinten beszéljen egy élő idegen nyelvet. Választható élő idegen nyelvek iskolánkban: a 

német, az angol, az orosz és a horvát nyelv. 

Iskolánkban évek óta folyik emelt óraszámú német nyelvoktatás, amelyhez a személyi és tár-

gyi feltételek adottak, 2004. szeptemberétől beindult az emelt óraszámú angol nyelvoktatás is. 

A horvát nemzetiségi nyelv oktatása az 1. évfolyamtól felmenő rendszerben heti 6 órában 

történik. 

Mivel az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetí-

tés, más kultúrák megértése, ezért alapvető célunk nem csak a nyelv elsajátíttatása, hanem az 

adott nyelvterületeken élő népek kultúrájának, szokásainak, valamint hagyományainak meg-

ismertetése. Emiatt is szorgalmazzuk a levelezőpartner-kapcsolatokat, a célországban való 

nyelvi heteket, táborozásokat, a német, angol, illetve horvát nyelvű ifjúsági folyóiratok olva-

sását, tanórán való felhasználását.  Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek 

kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is. 

1.4.1.5. Két tannyelvű oktatás 
A magyar- német két tanítási nyelvű program iskolánkban 2010 szeptemberében indult. Fő 

célja, hogy a gyerekek az anyanyelv elsajátításához hasonlóan elkezdjék a német nyelv tanu-

lását. Számukra a tanulás is csak egyfajta játék, ezért a program bevezető szakaszában (1.-2. 

osztály) legfőbb alapelv a játékosság. 

A következő két évfolyamon (3.-4.) a bevezető szakaszban elsajátított szókincset tovább bő-

vítjük. 

Az alapozó szakaszban (5.-6.) a nyelvtudás megszilárdítása a cél. 

A fejlesztő szakaszban (7.-8.) az Európai Unió nyelvi referencia szintjeinek teljesítése (A1, 

A2, B1) a cél. 

A két tanítási nyelvű oktatás törvényi háttere 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.§ 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§ és a 22/2012. (III.22.) EMMI 

rendelet 23.§ 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelet 



15 

 

 a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet mellékletei 

 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) 

számú EMMI rendelet kerettanterveket tartalmazó 2., 3. és 4. melléklete. 

A két tanítási nyelvű oktatás általános jellemzői a jogszabályok alapján 

 A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul 

és idegen nyelven (célnyelven) folyik. 

 A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a célnyelv és célnyelven történő tanulás 

egyidejűleg kezdődik. 

 A két tanítási nyelvű oktatás bármely évfolyamon kezdődhet és folyhat. 

 Anyanyelvi tanár. 

 A célnyelvi órák és a célnyelvű órák belső aránya változtatható. 

 Legalább 3 tantárgy célnyelven való tanítását kell lehetővé tenni. 

 A célnyelvet legkevesebb heti 5 órában kell tanítani. 

Célja és feladata 

1.A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megisme-

rése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességé-

nek fejlesztését szolgálja.  

Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok megvalósítását szolgálja: 

 az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensú-

lyozott fejlesztése, 

 a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

 a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

 a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása, 

2. A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a kultu-

rális tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a 

célnyelv országaival, értsék azok kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzá. 

3. A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok civilizá-

ciójának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre. 

4. A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák 

a célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, törté-

nelmével, kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket. 

Feltétele: – a szülő kérelme 

– a képességvizsgálat eredményessége 

A képességvizsgálat formája:  20-25 perces játékos ismerkedő foglalkozás. 

Képességvizsgálat területei: 

 beszédhangok tiszta képzése 

 aktív szókincs megfigyelése 

 ritmusérzék 

 következtetés, logikus gondolkodás szintje 

 megfigyelőképesség, téri tájékozódás 

 szövegalkotási képesség megfigyelése 

 emlékezet vizsgálata, 

 kommunikatív, rajzos és tevékenykedtető tájékozódás. 

A vizsgálatot végző csoport tagjai: osztálytanítók, német nyelv műveltségi területtel rendelke-

ző tanító, német nyelvszakos tanár, logopédus. 
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A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai 

   A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és 

szabadon választható tanítási óra. 

A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy 

adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező 

tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően vá-

lasztva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. 

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a 

tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a ti-

zennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoz-

tatni kell. 

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá 

a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A 

tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szaba-

don választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

 Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények telje-

sítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába tör-

ténő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

 A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, to-

vábbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

  A tanuló kizárólag a tanév első hetében az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

 

1.4.1.6. Egész napos iskola 
A 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 19.§. 1-3. bekezdésében foglaltak szerint felmenő rend-

szerben bevezetjük az egész napos iskolát, az alsó tagozaton felváltva az iskolaotthonos szer-

vezési formát.  

Biztosítjuk az egyéni foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet, a napközis tanórákon 

megadjuk a segítséget a házi feladatok elkészítéséhez, az egyéni tanulási nehézséggel, tan-

anyag megértési és értelmezési problémával küzdő tanulók számára a felzárkóztatást szerve-

zünk és ellátjuk a tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat.  

A tanórai foglalkozások és a napközis foglalkozások egymásra épüléséből adódó nevelési  

célunk: pedagógiai tudatossággal érvényesíteni a komplex nevelő hatásokat, a gyermeki sze-

mélyiség egészének formálását a nevelési folyamatban. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek-napközis foglalkozások 

A tanulási tevékenység során célunk a tanulás megtanítása, a helyes tanulási szokások és 

technikák kialakítása, a saját tanulási stílus megtaláltatása, az egyéni haladási, fejlődési ütem 

biztosítása. 

Feladatok: 

- a tanulás alapvető feltételeinek (külső és belső rend, tárgyi feltételek) megteremtése 

- a tanulásirányítási módszerek (időtervezés, motiválás, aktivizálás, megerősítés) tudatos és 

következetes alkalmazása 

- segíteni a gyermekeket az egyéniségének leginkább megfelelő saját tanulási stílus kialakí-

tásában, a célravezető tanulási szokások és technikák elsajátításában (a lényeg kiemelése, 

a vázlat szerepének fontossága, a hiányzó ismeretek egyéb ismerethordozókból való meg-

keresése, az ismeretek reprodukálása, az írásbeli és szóbeli feladatok sorrendje, tantárgyak 

sorrendje, helyes időkeret) 
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- a lemaradó, nehezebben haladó tanulók felzárkóztatása, a felkészülésbeli hiányok pótlásá-

val, a szükséges megismerő, munkavégző és alkalmazási képesség kialakításával, céltuda-

tos motivációval. 

 

Közösségfejlesztés  

Célunk a helyes önismeret és önértékelés kialakítása, folyamatos fejlesztése a közösségfej-

lesztő foglalkozásokon és a beszélgető körökön. A közösségi nevelés folyamatában a tevé-

keny, a valamire törekvő személyiség kialakítására törekszünk, mely folyamatban alakul az 

egyén és a társadalom konkrét, áttekinthető, értelmezhető, átélhető viszonya.  Az „én” és a 

közösség szerepének megértetése, a kettő kölcsönös kapcsolatának érzelmi és tartalmi erősíté-

sét szolgáló, személyre szóló, egymásért végzett megbízatások, a különböző közösségi szere-

pek, élethelyzetek megtapasztalása, a gyermeki öntevékenység előtérbe helyezése a legfonto-

sabb feladatunk. A beszélgető körök témájában kiemelt figyelmet szánunk a családi éltre ne-

velésnek, melynek során harmonikus családi minták közvetítésére, a családi közösségek meg-

becsülésére neveljük tanulóinkat. Természetesen a nevelési feladatok között a NAT-ban meg-

határozott nevelési területek megvalósítására is törekszünk.  

 

Kulturális tevékenység  

Célunk a közvetlen és a tágabb társadalmi környezet célirányos megfigyelésével, a múlt és 

jelen értékeinek megismertetésével ezek megbecsülésére, hagyományaink továbbvitelére, a 

családhoz, szülővároshoz, szülőföldhöz, hazához való kötődés erősítése. Nemzeti ünnepeink 

megünneplése, a lakóhely kulturális és történelmi emlékeinek felkutatása, a város nevezetes 

személyiségei életútjának megismerése, a kulturális örökségünk, jelképeink népi hagyomá-

nyaink ápolásával hozzásegítjük tanulóinkat a nemzeti identitástudat kialakulásához és fejlő-

déséhez. Lehetőséget biztosítunk az önálló ismeretszerzésre, az anyanyelv ápolására, a kom-

munikációs kultúra fejlesztésére, a helyes magatartási szabályok kialakítására, azaz a társa-

dalmi szocializációra.  

 

Környezetkultúra 

Célunk a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvé-

dő, magatartás kialakítása, a tanulók felkészítése a környezettel kapcsolatos állampolgári kö-

telességek és jogok gyakorlására. Arra törekszünk, hogy a tanulók megismerjék azokat a gaz-

dasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő a termé-

szetben és a kultúrában. Megismertetjük a tanulókat az erőforrások tudatos és takarékos hasz-

nálatával. 

Az ÖKOSULI program keretében a tanulókat bevonjuk közvetlen és tágabb környezetük érté-

keinek, sokszínségének megőrzésébe, gyarapításába. 

  

Szabadidős tevékenység  

Célunk az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítása, a fejlődő szervezet mozgás-

igényének kielégítése egyéni és közös szabadtéri és teremjátékok felhasználásával. Séták so-

rán a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokások kialakítása és gya-

koroltatása.  

A szabad idős tevékenység, játék során lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók aktuális 

igényeiknek, érdeklődési körüknek megfelelően játszanak. A személyiségfejlesztés egyértel-

műen kiemelten fontossá válik a szabadidős tevékenységben.  

Az egész napos szervezeti formában működő osztályok napi tevékenységét úgy alakítjuk ki, 

hogy a tanulók egyenletes terhelése, a tanulás és a pihenés helyes aránya biztosított legyen. 

Az egész napos iskolát 16 óráig szervezzük, de igény szerint 16.30-ig felügyeletet biztosítunk. 
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1.4.1.7. Egyéb foglalkozások, munkaszervezési formák 
 

Napközi otthon és tanulókör felső tagozaton 

Felső tagozaton tanulóink tanítási időn kívüli ellátását, felügyeletét, szervezett foglalkoztatá-

sát, korrepetálását, az iskolai munkára való felkészülését szakszerű segítéssel biztosítjuk a 

törvényben meghatározott keretek között. A napközis foglakozásokat és a tanulókört úgy 

szervezzük, hogy az igazodik a tanulók délelőtti tanórai tevékenységéhez. Tanulókört az igé-

nyeknek megfelelően, napi három órában biztosítunk tanulóink számára. Mindkét szervezési 

forma 16 óráig működik, de igény szerint e tagozaton is 16.30-ig felügyeletet biztosítunk. 

 

Csoportbontások  

A felzárkóztatás és tehetséggondozás érdekében magyar nyelv és irodalom, matematika 

tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk nyolcadik évfolyamon. 

Az idegen nyelvek (német, angol) tanítása csoportbontásban történik. 

A magyar-német két tanítási nyelvű évfolyamokon az ének-zene, rajz és vizuális kultúra, 

technika, környezetismeret, természetismeret tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. 

A képességek fejlesztését, a tehetség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedé-

si- és magatartási zavarok, valamint a tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységi 

formák: 

 D.A.D.A. - program 

 szakkörök  

 középiskolai előkészítők (matematika, magyar, rajz) 

 kórus 

 tömegsport foglalkozások (korcsolya, stb.), edzések (labdarúgás, röplabda, kosárlabda) 

 kiscsoportos oktatás (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 

 ének-hangszeres zene 

 kulturális rendezvényeken való részvétel  

 eszközjellegű és szociális kompetenciák fejlesztését segítő programok  

      tanulói felügyelet (reggeli, délutáni) 

      helyettesítés 

      tanulói kíséret (színház, versenyek, múzeum, mozi, stb.). 

Tanórai differenciálással, korrepetálással, kiscsoportos fejlesztéssel biztosítjuk gyengébb vagy 

lassabban haladó gyermekeink felzárkóztatását. 

Segítő szakemberek:  

 logopédus, 

 fejlesztőpedagógus, 

 bűnmegelőzési szakember, 

 idegen nyelvi lektor, 

 gyógypedagógus, autista gyermek fejlesztésére specializálódott szakember, 

 pedagógiai asszisztens. 

 

1.4.2. A tanulói jogviszony, felvétel, átvétel szabályai 

 

1.4.2.1. A tanulói jogviszony 
A tanulók felvétele és mentesítése a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50.§-

53.§ előírásaival a SzMSz-ben szabályozva. 
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1.4.2.2. Belépés az iskolába  
A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el (EMMI rendelet 

20/2012. 21-22.§). 

A felvételi eljárás szabályai, az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai : 

− A gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb 

az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizott-

ság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik 

tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.  

− Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a Kormányhivatal 

a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 6 

éves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését  

− A tankötelezettség megállapítása a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet alapján történik. 

 

Az iskolakörzeten kívüli tanköteles korú gyerekek felvétele előtt tájékozódni kívánunk, hogy 

a gyermek megfelel-e az iskolaérettség kritériumainak (beiratkozás előtti beszélgetés, tájéko-

zottság és tájékozódás, szülő, gyerek, tanító). 

Az iskolakörzeten belüli első osztályos tanulók évfolyamon belüli osztályba sorolásáról a 

gyermek képességeinek figyelembe vételével a szakmai munkabizottság véleménye és a szülő 

kérelme alapján az igazgató dönt (képzőművészeti, két tanítási nyelvű, labdarúgó, horvát, 

hagyományos). 

 

1.4.2.3. Iskolaváltás, a tanuló átvétele (menet közbeni belépő) 
A saját körzetünkbe költöző tanulók felvétele kötelező jellegű a törvény által előírt létszámha-

tárig, a körzeten kívüli tanuló esetén a felvételről, valamint az osztályba sorolásról (a szakmai 

munkaközösség véleménye alapján) az igazgató dönt. A speciális osztályba sorolás feltétele: 

- a tanuló tanulmányi eredménye 

- speciális képesség terén elért szint. 

Felzárkózási szakaszt biztosítunk.  

Az iskola körzetén kívül lakó tankötelesek közül felvételt nyerhetnek:  

- előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

- sorsolás lebonyolítása nélkül is felvehető az SNI-s tanuló  

- azok a tanulók, akiknek különleges helyzete indokolja:  

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő  

  testvére az adott intézmény tanulója  

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található  

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található (20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 24.§)  

 

 1.4.2.4. Átjárhatóság 
A speciális osztályokba belépés feltétele az adott évfolyam követelményeinek teljesítése. 

A többszintű követelményeket felkínáló kiscsoportos oktatás kialakítása az adott tantárgy 

szakmai munkaközössége által megfogalmazott feltételek szerint történik szintfelmérés alap-

ján. 

Az átjárhatóság feltétele: 

- felkészülés, önképzés vállalása 

- választott speciális képzési forma követelményeinek való megfelelés, illetve felzárkózás az 

adott évfolyam követelményeihez 

- az iskola által meghatározottak szerint osztályozó vizsga letétele.  

Az idegen nyelvi csoportok átjárhatósága: 
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Az első idegen nyelv (angol, német, orosz) választása az iskolába való beiratkozáskor történik 

meg. Az iskolai nyelvoktatás bevezető szakaszában nyelvi előkészítőn ismerkednek a tanulók 

az idegen nyelvvel, heti egy órában játékos kommunikatív formában. A harmadik évfolyamtól 

alakítjuk ki az úgynevezett nyelvi csoportokat. Szükség esetén (szülő írásbeli kérésére indo-

kolt esetben) itt történhet meg a nyelvváltás, de legkésőbb a negyedik évfolyam végén. A fel-

zárkózás ill. osztályozó vizsga letételének feltételeit minden esetben az idegen nyelvi munka-

közösség dönti el. Ugyanezen feltételek vonatkoznak a csoportok közötti átjárhatóságra is. 

A két tanítási nyelvű képzésbe történő utólagos felvétel abban az esetben valósulhat meg, ha a 

tanuló előzőleg is hasonló képzésben vett részt, vagy célnyelvű országból érkezett, vagy sike-

res különbözeti vizsgát tesz. 

 

1.4.2.5. Továbbhaladás 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelmé-

nyeket sikeresen teljesítette. 

A tanuló az 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanul-

mányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta 

teljesíteni. Legfeljebb egy alkalommal engedélyezhető számára az évfolyam megismétlése 

abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne, de a szülő kéri az adott év 

ismétlését. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a 

tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy al-

kalommal. 

A tanév végi minősítéskor legfeljebb három tantárgyból szerzett elégtelen osztályzat esetén a 

tanuló javítóvizsgát tehet. Ennek elmulasztása, illetve négy vagy annál több elégtelen osztály-

zat esetén a tanuló évfolyamot köteles ismételni. 

 

1.4.2.6. Tanulói jogviszony megszüntetése 
Tanköteles tanuló jogviszonyának megszűnése iskolaváltás miatt történhet. 

- a tanuló lakhelyének változása 

- szülő egyéni kérelme 

- kötelességeit súlyosan megszegő tanuló fegyelmi tárgyalása után (Nkt.53§) a másik iskola 

igazgatójával történt egyeztetést követően. 

- A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés- okta-

tásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló 

életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturá-

lis, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel (Nkt.14.§). 

Tanulói jogviszony megszűnése iskolánkban: 

- 8. évfolyam befejezése után - középiskolai képzéssel történik 

- a nem tanköteles korú tanuló esetében a jogviszony megszűnéséről a gondviselő dönt. 

A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb viszonyokat a hatályos jogszabályok értelmében 

alkalmazzuk. 

 
1.5.  A pedagógusok helyi feladatai, osztályfőnök feladatai 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmaz-

za.  

» a tanítási órákra való felkészülés, 

» a tanulók dolgozatainak javítása, 

» a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

» a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

» különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
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» kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

» a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

» tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

» felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

» iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, és azokon való részvétel, 

» osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

» az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

» szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

» részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

» részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

» a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

» tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

» iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

» részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

» tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

» iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

» szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

» osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 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.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet, Fogadó órát tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőr-

zése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, to-

vábbtanulással 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, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok meg-

oldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 
1.6. Az iskola élet- és munkarendje 
 

Az SzMSz és a Házirend szabályozza. 

Szülői értekezletet minden tanévben három alkalommal tartunk: 

- szeptemberben,  

- februárban, 

- májusban. 

Az első évfolyamon negyedévkor és háromnegyed évkor, a második évfolyamon negyedévkor 

szóbeli értékelés történik. 

Fogadóórák: Szülői értekezletek közötti időszakban, egyéni igények alapján. 



22 

 

Az iskola éves munkaterve és az eseménynaptár elfogadására szeptember utolsó hetében kerül 

sor a tanévnyitó értekezleten elfogadott éves célkitűzések alapján. 

1.6.1. Belső információrendszer 

Érintettek: igazgató, helyettesek, tagozatvezetők, munkaközösség vezetők, pedagógusok 

 

Formái: 

    - iskolavezetői értekezletek 

    - kibővített vezetői megbeszélések 

    - hirdetőtábla 

    - körözvények 

    - iskolarádió. 

1.6.2. Hagyományaink 

Célunk olyan hagyományrendszer kialakítása, mely nevelő és közösségfejlesztő hatásán túl 

kialakítja tanulóinkban a "mi Vácisok" érzést, tudatot, magatartást és olyan pozitív élményt 

nyújt, hogy általános iskolai tanulmányaikat befejezve igénylik a "visszajárást". 

Feladatunknak tekintjük ezért a már meglévő és jól bevált hagyományok mellett olyan újszerű 

értékek megteremtését, melyek hozzásegítenek céljaink megvalósításához. 

Eddigi hagyományteremtő munkánkkal sikerült kialakítani ezen a téren is csak a mi iskolánk-

ra jellemző igazán sajátos arculatot. A hagyományok rendszerének erősítésére ezeket területe-

ket gondozzuk. 

Iskolánk névadójának emlékére 

 - Névadónk születésnapja alkalmából az emléktábla megkoszorúzása, Váci hét ren-

dezvénysorozat megnyitása 

 - mese- és versmondó városi és város környéki verseny 

 -jubileumi iskolai rendezvények 

1.6.3. Rendezvényeink 

» Iskolai szintű, hazánk nagy történelmi eseményeihez kapcsolódó megemlékezések 

» Tanévnyitó és tanévzáró ünnepély 

» 8. osztályosok búcsúztatása, ballagás 

» Az Alapfokú Művészeti Iskola rendszeres kiállítása 

» Farsang 1-4. osztályosoknak 

» Farsang 5-8. osztályosoknak 

» Családi délutánok ünnepkörökhöz kapcsolódóan 

» 10 évenként iskolánk jubileumi ünnepsége, melyen teret biztosítunk jelenlegi és volt 

tehetséges tanulóinknak a bemutatkozásra. 

» A magyar népmese napja  

» A magyar költészet napja 

» A művészetoktatás napja 

» A magyar kultúra napja 

» Óvodás Focikupa 

» Kincsőrzők művészeti vetélkedő óvodásoknak 

» „Impressziók” diák-önkormányzati vetélkedő 

» Diák-önkormányzati nap, a diákönkormányzat rendezvényei 

» Első osztályos tanulók méltó fogadása, megajándékozása 

» Nyílt tanítási napokon való részvétel biztosítása 

» Közös karácsonyi ünnepély 

» Sportnap 

» "Tiszta, rendes osztály" tisztasági verseny 

» Tanulmányi, művészeti, sport és egyéb versenyek 

» Tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások 
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» Táborozások 

» Legeredményesebb tanulóink számára elismerő oklevél adományozása 

» "Iskolánk büszkesége" emlékplakett adományozása 

» Tanulóink tanév végi jutalmazása 

» "Iskolánkért" emlékplakett és oklevél adományozása a szülőknek 

» Iskolánk környezetének takarítása 

» Hulladékgyűjtés  

» Új kolléga köszöntése, beilleszkedésének segítése 

» Nyugdíjba vonulók és távozók búcsúztatása, folyamatos kapcsolattartás 

» Tantestületi kirándulások. 

 

1.7. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 
1.7.1. Egészségnevelési program 

Tapasztalataink alapján főként a lakótelepen élő tanulóink egészségi állapota egyre romló 

képet mutat. Véleményünk szerint az egészségtelen, mozgásszegény életmód, a hiányos 

egészségkultúra, a károsító környezeti tényezők, a felelőtlen magatartás a közlekedésben, a 

krízishelyzetek megoldatlansága mind-mind veszélyeztető tényezőként lépnek fel. 

Iskolánkra a prevenció területén és egész nevelő-oktató munkánkban az egészséges életmódra 

történő felkészítés kiemelt feladat a jövőben is.  

Egészségnevelésünk nem lehet más, mint tudatosan létrehozott készségfejlesztő lehetőségek 

összessége. 

Helyzetelemzés 

 A társadalmi környezet és a családok jellemzése 

Az iskolában tanuló diákjaink többsége a Derkovits lakótelepről érkezik, de vannak más vá-

rosrészekből, illetve más településekről bejáró tanulóink is. Kevés a rendezett családi háttérrel 

rendelkező gyermek. Sok a szociálisan, anyagilag hátrányos hátterű, csonka családból érkező 

tanulónk. 

 A személyi higiéné helyzete 
A minimális követelményeknek megfelelő körülmények adottak az iskolában. Egészséges 

öltözködés nem teljes mértékben valósul meg, elsődleges befolyásoló tényező a divat. 

 A tanulók táplálkozási szokásai 

Feltételek adottak, konyhával, ebédlővel rendelkezik az iskola. Helyben főzés történik. Igény 

szerint válaszható 1-3-szori étkezés. 

Legnagyobb probléma, a tanulók nagy százaléka reggeli nélkül érkezik az iskolába. Ennek a 

problémának a megoldása érdekében bevezettük a „meleg” tízórait. 

Az iskolánkban működő büfé kínálatát a mindenkori jogszabályoknak megfelelően próbáljuk 

alakítani. 

 A káros szenvedélyek megelőzése 

Az iskolában a pedagógusok példamutatásával próbáljuk megelőzni és visszaszorítani a do-

hányzást. 

Elsősorban osztályfőnöki órákon, közösségfejlesztő foglalkozásokon, biológiaórákon, 

D.A.D.A. program foglalkozásain állandó téma a prevenció, de szinte valamennyi tantárgyba 

beépítettük az egészségneveléssel kapcsolatos teendőinket. 
 A diákokkal kapcsolatos megállapítások 

Tanulóink nagyon eltérő családi környezetből érkeznek iskolánkba. 

Néhány tanulócsoportban szociokulturális tényezőkre is visszavezethetők a gyermekek maga-

tartásában megnyilvánuló problémák. Családjaink egy részében az anyagi jólét ellenére sajnos 

keveset foglalkoznak a gyermekekkel. Egy-egy esetben tapasztalunk súlyosabb magatartási 

problémát, illetve agresszivitást.  

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink 
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Évente adatot szolgáltatunk a hátrányos, halmozottan hátrányos és a veszélyeztettt tanulók 

számáról a jogszabályban meghatározott intézmények felé. 

 Munkavédelem, baleset megelőzés 

Tanévenként rendszeres munkavédelmi és baleset megelőzési oktatásban részesül az iskola 

minden dolgozója és tanulója. 

 Fejlesztőpedagógiai tevékenységünk  

Segítő kapcsolatok – az együttműködés az egészségügyi- és egészségvédő civil szervezetek-

kel 

 Külső és belső segítők 

Szülők, Szülői Szervezet, iskolaorvos, védőnő, logopédus, családsegítők, gyermekjóléti szol-

gálatok, nevelési tanácsadó, rendőrség, egyházak, alapítványok, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős. 

 Az iskolaorvos és a védőnő egészségnevelő munkája 

Az iskola-egészségügyi szolgálat az egészségügyi alapellátás részenként a tanulók - elsősor-

ban betegségmegelőző jellegű - ellátását szolgálja. Munkáját az iskolaigazgatóval előre 

egyeztetett munkaterv alapján végzi: 

- a tanulók orvosi- és védőnői szűrővizsgálata minden páros osztályban 

- a fokozott gondozást igénylő diákok egészségi állapotának nyomon követése 

- közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása (védőoltások, tisztasági vizsgála-

tok) 

- pályaválasztás előtti egészségügyi tanácsadás 

- szakorvosi együttműködésben testnevelési csoportbesorolás elkészítése 

- ambuláns betegellátás, elsősegélynyújtás 

- részvétel az iskola egészséges életmódra nevelésében. 

Működéséhez a jogszabályi hátteret az alábbi törvények, rendeletek biztosítják:  

 az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 42. §.-a, 

 a 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

 az 51/1997. (XII.18.) NM. rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 

vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgálta-

tásokról és vizsgálatok igazolásáról. 

 

 

 

Helyzetelemzésből adódó céljaink, feladataink 

Célok: 

- az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociá-

lis fejlődését 

- pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakulásának elősegítése 

- a betegségek megelőzésének módjain túl az egészséges állapot örömének megélésére 

és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevelünk 

- az egészséges életvitel kialakítására, a konfliktusok megoldására való felkészítés 

- a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás fej-

lesztése 

- a veszélyhelyzetek felismerésére és azok megelőzésére, kezelésére felkészíteni (ház-

tartás, iskola, közlekedés, veszélyes anyagok) 

- a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzése 

- a szexuális kultúra és magatartás, a családi életre, párkapcsolatra való felkészítésre fi-

gyelmet fordítunk 
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- az iskolai környezet alkalmassá tétele az egészséges testi, lelki és szociális fejlődés 

biztosításához 

- a pedagógusok példás életvitelének hangsúlyozása 

 

Feladatok: 
Táplálkozás 

- a gyermekek táplálkozásbiztonságnak megteremtése a megfelelő minőségű iskolai ét-

keztetési rendszer megvalósításával 

- helyes élelmiszervásárlási szokások kialakítása (alacsony zsír, cukor, só, energia, meg-

jelölésével) 

- a rendszeres testmozgás további népszerűsítése 

Mozgás 

- együttműködés a testnevelő tanárral a mozgásszervi kóros állapotok korai kiszűrésére, 

koncentráltan a gerinctorna fontosságára 

- a helyes testtartás igényének kialakítása 

- a gyógytestnevelési lehetőségek biztosítása 

- az úszásoktatás 

- iskolai szervezésű sportversenyek, rendezvények, diákolimpiai versenyek 

Egyéb területen 

- higiénés előírások betartása és ellenőrzése 

- étkeztetés ellenőrzése 

- iskolafogászati ellátás – szűrések biztosítása, együttműködés az iskolai-fogásszal, 

szájhigiénés programok indítása 

- járványügyi előírások betartása 

- legális és illegális drogok elleni küzdelem (dohányzás, drog, alkohol, játékszenvedély) 

- krízisállapotok korai észlelése, általános konfliktus és problémamegoldó tréning 

- közlekedésbiztonsági ismeretek, újraélesztés oktatása 

- további együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, családsegítőkkel, civil szerveze-

tekkel 

- szociálisan veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók segítése. 

Módszerek, színterek 

- beszélgetések, csoportmunka, tömegkommunikáció, bemutatók, kiállítások 

- személyes felvilágosítás, írásos anyagok, tanácsadás 

- közösségfejlesztés. 

A programok színterei a tanítási órák anyagában jelennek meg és a nevelő-oktatót munkánk 

szerves egészét áthatják. 

Tanórán kívüli színterek: alsó tagozaton közösségfejlesztés, szakkörök, versenyek, tömeg-

sport rendezvények, családi hétvégék. 

Iskolán kívüli színterek: kirándulások, túrák, erdei iskola, hangversenyek, színházlátogatások. 

Hosszú távú céljaink: 

- Az egészségre ártalmas hatások és anyagok nagymértékű visszaszorítása. 

- Tanulóink testileg és lelkileg olyan személyiséggé váljanak, akik harmóniában élnek 

magukkal és a környezetükkel. 

- Diákjaink szemléletében és életvitelében megvalósuljon az „ép testben ép lélek” elv. 

- Céljaink megvalósulásával felnőjön egy önmaga és környezete iránt igényes, testileg 

és lelkileg egészséges nemzedék. 

 

1.7.1.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet bárki a végleges szakellátás 

megkezdése előtt végez, baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen körülményeinek 
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elhárítása és az állapot további romlásának feltartóztatása érdekében. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja 

A diákok (1-8. évfolyam) legyenek képesek:  

- baleseti helyzetek felismerésére; 

- különböző sérülések ellátására; 

- a vérzések csillapítására;  

- az eszméletlenség felismerésére és elsősegélyére 

- segélyhívásra; 

- sajátítsák el (7-8. évfolyamon) az alapfokú újraélesztés lépéseit. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 
a) Előadások, beszélgetések (osztályfőnöki, környezetismeret, biológia órák) 

b) Szituációs gyakorlatok, bemutatók (osztályfőnöki, környezetismeret, biológia órák, 

délutáni foglakozások) 

 

1.7.1.2. Az egészségnevelési program ellenőrzése, értékelése 
Az ellenőrzés, értékelés a célkitűzés megvalósításának felülvizsgálatát jelenti. Célszerű a 

programot legalább évenként értékelni, a megvalósítás arányát is vizsgálni. Az értékelés 

eredménye információt ad a programról, követhetővé válik, mit lehetett megvalósítani, me-

lyek voltak a sikeres tevékenységek. Ezek alapján módosítható a célkitűzés. Az ellenőrzés az 

intézményvezetés irányításával a tantestület bevonásával történik. 

 

1.7.2. Környezetvédelmi program 

A környezeti nevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek a nevelés-oktatás va-

lamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a taní-

tás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.  

Ennek figyelembe vételével terveztük meg környezeti nevelési tevékenységünket és ÖKO 

programunkat. 

 

1.7.2.1.Erőforrások, személyi és tárgyi adottságok 
Tanulmányi kirándulásokon törekszünk arra, hogy az épített és természeti környezet megis-

merésére egyaránt sor kerüljön. Erdei iskolai programon még kevés tanulócsoport vett részt. 

Részt veszünk városunkban rendezett környezetvédelmi programokon. 

Lehetőségeink szerint tanulmányi versenyeken is részt veszünk (Zöld Manó, A mi világunk, 

Föld Napja, Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny, Herman Ottó 

Országos Biológia Verseny, Barátod a természet- Az egészség érték, Bechtold István Termé-

szetismereti vetélkedő, Madarak és fák napja). A szűkös anyagi lehetőségek határt szabnak az 

iskolán kívüli programokon való részvételnek is (utazási költségek, belépődíjak). 

A tanulók bevonásával – az udvar területének felosztásával – igyekszünk a tisztaságára 

ügyelni. Iskolán belül pedig a tisztasági verseny meghirdetésével ösztönözzük tanulóinkat 

környezetük szebbé tételére. 

Jól kiépített kapcsolatunk van az önkormányzattal, a szülőkkel, a Szülői szervezettel, civil és 

társadalmi szervezetekkel. Segítségük lehetőséget ad programjaink tartalmasabbá tételére. 

 

1.7.2.2. Jövőkép, alapelvek 
Pedagógiai célok és értékek a környezeti nevelésben: 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet és a kör-

nyezet óvása, védelme nélkül nincs egészséges emberi élet, az ember a természet része. 

Ennek szellemében kívánjuk gyermekeinkben kialakítani a természet világához való pozitív 

viszonyt, a természet szeretetét, az élet tiszteletét, az ember és a természet közötti harmonikus 

kapcsolat igényét, az egészségtudatos magatartást: 
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» az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztele-

te és megőrzése 

» a Föld egészséges folyamatainak megismertetése, megőrzése, harmóniára törekvés 

» a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

» a testi-lelki egészség megőrzése 

» a környezettudatos magatartást és életvitel 

» a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitel 

» a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartás, annak meg-

őrzésének igénye és akarata 

» a természeti és épített környezet szeretete és védelme, a sokféleség megőrzése 

» a rendszerszemlélet 

» a globális összefüggések megértése 

» az egészséges életmód igénye, és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszere-

ket.  

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése 

» alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

» ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

» problémaérzékenység; 

» kreativitás; 

» együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

» vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

» kommunikáció, médiahasználat; 

» konfliktuskezelés és megoldás; 

» állampolgári kötelesség- és cselekvéstudat; 

» értékelés és mérlegelés készsége; 

» megyénk természetvédelmi területeinek, arborétumainak megismerése és látogatása; 

» az iskolaudvar parkosítása, folyamatos ápolása. 

Szaktárgyi célok: 

» a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennye-

zés hatása a természeti, és az épített környezetre, az emberre); 

» interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása; 

» tanórán kívüli foglalkozások szervezése; 

» természetvédelmi versenyekre felkészítés; 

» információhordozók alkalmazása szakórákon; 

» a tanulói ismeretek és tapasztalatok felhasználása. 

 

1.7.2.3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei 1-8 évfolyamon 

 

Magyar nyelv és irodalom 

- ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges ember alkotta környezetük értékeit 

bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket); 

- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék 

az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során. 

- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával; 

Történelem 

- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a ter-

mészet; 
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- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmód-

ra, a közösségi normák alakulására; 

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztele-

te; 

- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, 

csökkentésében. 

Környezetismeret, természetismeret, földrajz 

- szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környeze-

tükről; 

- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társa-

dalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

- ismerjék meg a világ globális problémáit; 

- ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

Biológia, technika és életvitel 

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit; 

- ismerjék és szeressék a természeti ill. az épített környezetet; 

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket; 

- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat; 

- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére; 

- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat; 

- alakuljon ki ökológiai szemléletmód a tanulókban. 

Kémia 

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására; 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezé-

sére; 

Matematika 

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére; tudjanak tábláza-

tokat, grafikonokat készíteni és elemezni; 

- logikus gondolkodásuk, szintetizáló és lényegkiemelő képességük fejlődjön; 

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait; 

- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, legyenek képesek reális becslésekre; 

Fizika 

- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egész-

ségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit; 

- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit; 

- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni. 

Idegen nyelv 

- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásá-

nak segítségével; 

- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra, és ismerjék meg a nyelv segítsé-

gével más országok hasonló problémáit; 

- ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit,  

- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában választ 

keresni; 

- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben. 
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Ének-zene 

- ismerjék fel a természeti, ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét; 

- tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egy-

aránt akusztikus élményt jelentenek; 

Rajz és vizuális kultúra 

- ismerjék fel a természeti, ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudja-

nak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelő-

en; 

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. 

Testnevelés 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják 

egészséges testi fejlődésüket; 

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezet-

szennyezés az egészségre veszélyes; 

- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását. 

Közösségfejlesztés, osztályfőnöki óra 

- környezetünk értékeinek megőrzése, gyarapítása 

- a környezet állapotának hatása a tanulók egészségére 

- környezetük védése a háztartási hulladéktól, környezetszennyezéstől 

- a szűkebb és tágabb környezet öntevékeny alakítása, szépítése 

- a harmonikus életvitelt biztosító környezet iránti igény felkeltése, erősítése 

- megemlékezés a környezethez, a környezetvédelemhez kapcsolódó világnapokról, ren-

dezvényeken való részvétel 

- a tanulók környezetében előforduló természeti és civilizációs veszélyhelyzetek megis-

merése, túlélési lehetőségei 

- fentiekhez tartozó illemszabályok tanulása és gyakorlása 

Tanórán kívüli foglalkozások 

- táborok, tanulmányi kirándulások; 

- kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötött, tábori időben stb.; 

- „akciók”: pályázatok, újságkészítés, kiállítás-rendezés, kérdőíves felmérés, iskolarádió 

működtetése; 

- „látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szeméttelep, hul-

ladékégető, szennyvíztisztító stb.; 

- versenyek; 

- szakkörök; 

- iskola környezetének parkosítása, virágosítása; 

- témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, kő stb.); 

- „DÖK-nap”; 

- „jeles napok”. 
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Alsó tagozat szabadon választható, nem tanórai foglalkozások: 

 

 ÖKO szakkör 

 Kórus 

 Matematika szakkör 

 Kincsőrzők szakkör 

 Színjátszó kör 

 Grafika szakkör 

 Differenciált képességfejlesztés: szövegértés 

 Differenciált képességfejlesztés: matematika 

 Iskolai sportkör  

 Labdarúgó edzés 

 

Felső tagozat szabadon választható, nem tanórai foglalkozások: 

 

 5. évfolyam tanulókör (A-B külön csoport) 

 6. évfolyam tanulókör (A-B külön csoport) 

 7-8. évfolyam napközi 

 5. évfolyam informatika szakkör 

 Történelem szakkör 

 Természetbúvár szakkör  

 Színjátszó kör 

 Kis könyvtáros szakkör 

 Angol szakkör 

 Kórus 

 Grafika szakkör 

 Középiskolai előkészítő, magyar 

 Középiskolai előkészítő, matematika  

 Differenciált képességfejlesztés: szövegértés 

 Differenciált képességfejlesztés: matematika 

 Iskolai sportkör  

 Életvitel szakkör 

 

1.7.2.4. Módszerek 
Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a céljainkat képesek leszünk 

megvalósítani: 

- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák; 

- projekt módszer 

- játékok; 

- modellezés; 

- riportmódszer; 

- kreatív tevékenység; 

- közösségépítés; 

- művészi kifejezés. 
 

1.7.2.5. Ellenőrzés, értékelés, mérés 

Célszerű összekapcsolni az ellenőrzést, az értékelést, és az ösztönzési rendszert.  

Az értékelés formái: 

- az igazgató, a munkaközösség-vezetők előre tervezett és/vagy alkalomszerűen. 
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Az értékelés típusa, irányultsága 

- folyamatra és a végeredményre egyaránt koncentrál; 

- egyéni és csoportos fejlődés vizsgálata; 

- folyamatosan; 

- tanári munka hatékonyságának vizsgálata. 
 

Mérési, értékelési módszerek: 

- kérdőív; 

- a programok kezdetén és végén kitöltött tesztek; 

- célcsoportos beszélgetés; 

- megfigyelés; 

- tanulói munkák minősége (kiállítás, pályázat, stb.) 

- pályázati eredményesség. 

 
1.8. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő peda-
gógiai tevékenységünk 
1.8.1. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A rendszerváltással megjelent értékválság, az értékek átrendeződése alapvetően megnövelte a 

gyermekek ez irányú tudatos felkészítésének és védelmének felelősségét. 

A már eddig is a társadalom peremén élő, az azóta egyre nagyobb számú leszakadó félben 

lévő rétegek családjainak gyermekei sajátos nevelési feladatokat jelentenek az iskola számára. 

Már nem elegendőek a hagyományos gyermek és ifjúságvédelmi eszközök és módszerek. Az 

iskolai nevelés egészét átfogó feladatnak három fő területe van: 

 - a megelőzés 

 - a veszélyeztetettség időben történő felismerése 

 - a segítségnyújtás. 

 A prevenció kiemelt feladat, mert a nevelőmunka alapja ezen nyugszik. Ennek megva-

lósítása a pedagógiai folyamat teljes egészét átfogó tudatos munka. Biztos alapot ehhez a szép 

környezet és az egyensúlyban lévő testi-lelki egészség összhangja adhat. 

Célunk, hogy gyermekeink tudással, érzelmi viszonyulásokkal, készségekkel mentálisan is 

megerősödve önmaguk legyenek képesek a reájuk leselkedő veszélyeket felismerni: drog, 

alkohol, dohányzás, játékszenvedély, deviáns fiatalok csoportja, stb. 

Tanulják meg a "nemet mondás művészetét", az elhárító magatartásmódokat. Mindezzel ké-

pessé váljanak életük tudatos alakítására. 

Fontosnak tartjuk, hogy a magatartási zavarral küzdő tanuló problémáinak orvoslásához hat-

hatós segítséget nyújtsunk. Így biztosítva esélyt arra, hogy a tanuló megtalálja a helyét a kö-

zösségben, adottságainak, képességeinek megfelelő eredményeket érjen el, és megfelelő pá-

lyát válasszon. 

Elsődleges teendőnk a zavart előidéző okok feltárása. Tisztázzuk, hogy a felmerült magatartá-

si probléma a tanuló adottságaival, iskolai, társadalmi vagy családi környezetével hozható-e 

összefüggésbe. 

A magatartás-zavarral küzdő tanulóval kapcsolatos pedagógiai feladatok elsősorban az osz-

tályfőnökre hárulnak: 

- A kiváltó okot keresve vizsgálja a tanuló környezetét, különös figyelemmel a családi hát-

térre. Együttműködésre törekszik a szülővel, folyamatosan tartja a kapcsolatot vele. Szük-

ség esetén javasolja a szakintézmények szolgáltatásait, pszichológus, iskolaorvos, gyer-

mekorvos segítségének igénybevételét. 

- Megosztja a tanuló magatartási, beilleszkedési problémáival kapcsolatos ismereteit, ta-

pasztalatait az osztályában tanító nevelőkkel, szaktanárokkal, az iskolavezetéssel. Ha 

szükséges, igénybe veszi a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségét. 
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Az osztályban tanító pedagógusok 

- beépítik pedagógiai módszereikbe a problémás tanulónál alkalmazható eljárásokat; 

- együttműködnek az osztályfőnökkel, szülőkkel, tanulóközösséggel – szükség esetén szak-

emberrel; 

- szakterületüknek megfelelően igyekeznek erősíteni a tanuló képességeit. 

Nem végeznénk teljes munkát akkor, ha mindezeket csak a tanórákon szeretnénk megvalósí-

tani. Hisszük, hogy legalább ilyen fontosak azok a nevelő hatások, amelyeket iskolánk ha-

gyományrendszere, berendezése, szabadidős szokásai és emberi kapcsolatai jelentenek. Lehe-

tőségeinkkel élve igyekszünk ezen harmónia minél teljesebb megvalósítására. 

Arra törekszünk, hogy teljes személyiségünkkel követhető mintaként álljunk tanítványaink 

előtt. Hiába használ tantárgya tanításában bármilyen korszerű eszközt vagy módszert, nem 

válhat autentikus modellé az, aki elhanyagolja emberi kapcsolatait, környezetét, testi-lelki 

egészségét. 

Az elsődleges szocializáció, az identitás kialakulásának színtere a család. Ennek során épül-

nek be a gyermek személyiségébe a szülők által közvetített értékrendek, életvezetési minták. 

A családokkal való szoros kapcsolattartásban kiemelkedő szerepe van az osztályfőnököknek. 

A családlátogatások alkalmat adnak az iskola és a család nevelő hatásának összehangolására 

is. A veszélyeztetett családokat az osztályfőnök az ifjúságvédelmi felelőssel közösen keresi 

fel. 

A veszélyeztetettség időben történő felismerése fontos feladatunk. Meghatározó szerepe eb-

ben nemcsak az osztályfőnököknek van, hanem minden pedagógusnak. Mivel célunk tanuló-

ink a másikért felelős, egymásért is aggódó emberré nevelése, számítunk az osztálytársak és a 

szülők jelzéseire is. 

A rendszeres kapcsolattartás során elegendő információ birtokába juthatunk gyermekeink 

hátrányos körülményeiről. A kölcsönös és egymás iránti felelősségérzet kialakításában nagy 

szerepet szánunk a diák- és szülő közösségeknek, valamint a diákönkormányzatnak. 

A gyermek ellátására koncentráló, életvezetési tanácsokat is magába foglaló és támogató se-

gítségünk egyidejűleg anyagi és érzelmi támaszt is jelent a szülőnek. A szociálisan ellehetet-

lenült szülők között is akad, aki önmaga felismeri, hogy segítségre szorul és elfogadja azt. 

Különös gonddal törődünk a perifériára sodródott, főleg egyszülős, egygenerációs vagy mun-

kanélküli családokra. Egyre többen kerülnek olyan kritikus élethelyzetbe, hogy saját működé-

si egységüket önerőből sem képesek megőrizni. 

Célunk, hogy a segítségre szoruló tanulóink és szüleik bizalommal forduljanak hozzánk. A 

fokozottan veszélyeztetett tanulóink problémái megoldásának érdekében szoros kapcsolatot 

tartunk a gyámügyi szervekkel. 

1.8.2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeink 

A szociális hátrányokból fakadó tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára felzárkózási 

lehetőséget biztosítunk nívócsoportok, tanórai differenciálás és tantárgyi korrepetálás kereté-

ben. 

Fontosnak tartjuk a drog és bűnmegelőzési programok szervezését.  

A hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink, illetve szüleik számára pályaorientációs tevé-

kenységet végzünk a következő formákban: nyílt napokon való részvétel, középiskolák bemu-

tatkozása iskolánkban, Pályaválasztási és Képzési Vásár és a Foglalkozási Információs Ta-

nácsadó látogatása, TISZK, üzemlátogatások. 

Szülői értekezleteken, családlátogatásokon és a fogadóórák alkalmával tájékoztatjuk a szülő-

ket, a családot és a gyerekeket érintő szociális jellegű juttatásokról, illetve azok igénylésének 

módjáról. A szociális hátrányok enyhítése érdekében állandó kapcsolatban vagyunk a szak-

szolgáltató intézményekkel (családsegítők, gyermekjóléti szolgálatok, rendőrség, Gyermek-

védő Liga, Magyar Vöröskereszt). 
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1.8.3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A pedagógusok a készség-, képességfejlődésben elmaradást mutató, tanulási nehézséggel, 

beilleszkedési és magatartási problémával küzdő gyermekek megsegítésébe (preventív és kor-

rektív fejlesztés, tanítás), és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásába kapcsolódnak be. 

A sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzett-

séggel rendelkező szakember(eke)t, az utazó gyógypedagógusi hálózat útján biztosítjuk. 

A tanulási probléma az iskolában csapódik le halmozottan, a megoldásra tehát nekünk kell 

lehetőséget teremtenünk, és biztosítanunk az elsődlegesen segíteni tudó szakemberek körét. 

Akkor kell igénybe vennünk az iskolán kívüli lehetőségeket, ha az esetek súlyossága megha-

ladja hatáskörünket. A pedagógusok jelzik, ha a gyermek viselkedése, teljesítménye a kezde-

tektől vagy az eddigiekhez képest jelentős eltérést mutat. A gyermekek egy része jelentős 

szociális, műveltségi hátránnyal érkezik az iskolába. 

Feladataink (integrált pedagógiai rendszer alkalmazásával is): 

 a probléma felismerése, pedagógiai szűrése 

 bemeneti méréseket követő esetmegbeszélések elemzése, vezetése 

 prevenció 

 pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető esetekben jelzés a pedagógiai szakszol-

gálathoz 

 az adott probléma önálló vagy szakvélemény, szakértői vélemény alapján történő ke-

zelése 

 egyéni fejlesztési terv készítése az általa fejlesztett gyermekekhez 

 egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés 

 differenciált tanulásszervezés 

 tanácsadás a szülőknek 

 kooperatív módszerek alkalmazása 

A fejlesztő pedagógus a saját, és a szakszolgálatok vizsgálati eredményét figyelembe véve az 

adott gyermek számára specifikusan szükséges fejlesztést végzi tudatosan tervezett foglalko-

zásokon. A gyermek egész személyiségének fejlődését kell biztosítani ahhoz, hogy a megis-

merési képességek gyengeségei csökkenjenek, vagy megszűnjenek. Rendszeres és folyamatos 

konzultációt folytat a gyermeket tanító többi pedagógussal, és a tőlük kapott jelzéseket beil-

leszti a fejlesztési programjába. 

Törekszik a személyes kapcsolattartásra a szülővel. 

Az autisztikus gyermek integrációját lehetőségeinket mérlegelve vállaljuk. 

Biztosítjuk a többségi általános iskola megfelelő évfolyamára való felvételt, amelyet a szakér-

tői bizottság határoz meg. 

Az integrálás szükségességét és lehetőségét a bizottság dönti el, amelynek kritériuma a tanuló 

részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, jól 

kompenzált minimális viselkedési problémák. 

Gondoskodunk a tanórai foglalkozásokon túl jelentkező egészségügyi és pedagógiai célú ha-

bilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások gyógypedagógiai szakemberrel történő ellátá-

sáról, amely az EGYMI-en keresztül valósul meg.  

 

A 2/2005. (III.1.) OM rendelethez II. sz. mellékletben foglaltak: az autizmus-

spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók iskolai fejlesztésének elveit irányadónak 

tekintjük. 

 Az autisztikus tanuló általános jellemzői. 

 A halmozottan sérült autisztikus tanuló. 

 Az autisztikus tanuló pedagógiai szempontú jellemzése. 

 Az autisztikus tanulók – a tanítás, illetve a hagyományos tanítási módszerek és tervezés 

módosítása szempontjából – kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai. 



34 

 

Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet: 

- a megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető. 

- tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

- jó mechanikus memória. 

- megfelelő környezetben érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncent-

ráció, kitartás. 

- egyes, nem szociális tartalmú tárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem szö-

veges számtan, földrajz, zene – viszonylag jó képességek. 

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás során: 

- érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom stb.). 

- figyelemzavar gyakorisága. 

- az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai. 

- ingerfeldolgozási vizumotoros koordinációs problémák. 

- tér-idő értelmezés interiorizációjának gyengesége, esetleg hiánya. 

- analízis (sorrendiség) – szintézis műveletinek problémája. 

- a lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 

- az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

- emlékezetfelidézési problémák (speciális szociális tartalmaknál és személyes élmé-

nyeknél). 

- ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével 

vagy új körülmények közötti alkalmazás során.  

- a feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya. 

- a szimbolikus gondolkodás (pl. játék fogyatékossága). 

- a valóság téves értelmezése, felfogása. 

- realitás és fantázia összetévesztése. 

- a szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, 

többrészes utasítások esetén. 

- képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának hiánya (még beszéd hasz-

nálatban is). 

- gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a 

helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

- szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése. 

- félelmek, fóbiák, szorongás. 

Az autisztikus tanulók speciális fejlesztésének elveit, céljait, feladatait és módszereit az irány-

elveknek megfelelően alkalmazzuk. 

Az autisztikus gyermekek integrációja 

A tanuló részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyaté-

kosság, jól kompenzált viselkedési problémák. 

Fontos a speciális módszertanban jártas gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, 

jól előkészített ütemezett fejlesztési terv, speciális eszközök, módszerek és környezet, 

együttműködés a családdal, a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállás-

ra, folyamatos támogatása, szakértői csoporttal, EGYMI szakembereivel való intenzív 

kapcsolattartás. 

 

1.9. Az iskolahasználók együttműködésének formái, továbbfejlesztésének fel-
adatai 
Az iskola célkitűzéseinek eredményes megvalósításához elengedhetetlen az iskolahasználók 

érdemi együttgondolkodása, együttes cselekvése. Az alapvető érdekek felismerése mellett az 

eltérők demokratikus úton történő egyeztetése, az ezt szolgáló szervezeti keretek működtetése 

közös feladatunk. A szülők, a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt fontos az érdemi 
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vitákban kialakított, egyértelműen tisztázott cél-, feladat-és követelményrendszer, az azt meg-

valósító napi gyakorlat alapos ismerete, és nem kevésbé a beleszólás lehetőségeinek megléte. 

Az iskola közéletében való részvételt biztosító fórumokat a tanulók esetében a társadalmi 

közéletre való felkészítés-, a szülők körében pedig annak gyakorlási terepének tartjuk. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szak-

képzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg 

ötéves időtartamra (Nkt.48.§ 1-5.). 

1.9.1. Tanulói részvétel az iskolai szervezetben 

Az iskola diákképviseleti fórumai: 

Iskolánk diákönkormányzata a Vácis Diákok Szervezete nevet viseli, tagjait az osztályközös-

ségek választják. Iskolánk valamennyi tanulója választói jogokkal rendelkezik. Minden diá-

kunk választható, kivéve azokat, akiknek érvényben lévő fegyelmi büntetése van. Működését 

segítő tanár támogatja, akit a tantestület tagjai közül a diákok választanak. Üléseiken - igény 

szerint - az iskolavezetőség tagjai részt vesznek.  

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni (Nkt.48.§) 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 

Mind a diákönkormányzat, mind az osztályközösségek a segítő tanár, illetve az osztályfőnök 

tudtával önállóan szervezhetnek szabadidős tevékenységeket, kulturális illetve sport, környe-

zetvédő háziversenyeket, társadalmi munkát, hulladékgyűjtést, karitatív tevékenységet.  

A diákönkormányzat képviselői a tanulók fegyelmi ügyeinek tárgyalásán részt vehetnek, az 

iskolai szintű jutalmazásokra javaslatot tehetnek. 

A tanulók részt vehetnek iskolán kívüli diákszervezetek munkájában. Az iskolában csak saját 

tanulóink szervezetei működhetnek, külső, politikai, vallásfelekezeti mozgalmak intézmé-

nyünkben nem kaphatnak helyet. 

Évente egy alkalommal diákfórumot szervezünk. Ezen az iskola igazgatója ad tájékoztatást az 

intézmény helyzetéről, és a következő évre tervezett elképzelésekről. A diákfórum összehívá-

sának rendjét a DÖK saját szabályzata tartalmazza.  

Az iskola tanulói tagjai lehetnek az iskolában működő szakköröknek, az ISK-nek, a Vöröske-

resztes alapszervezetnek, amennyiben eleget tesznek a fenti szervezetek által kialakított köve-

telményeknek. 

1.9.2. A szülői részvétel az iskola munkájában 

Cél: együttműködések –partnerségi kapcsolatok kiépítése, ápolása. Az ép értelmű érzékszervi 

fogyatékos gyermekek szüleivel rendszeres szakmai konzultációt, tanácsadást folytatni. 

A szülői részvétel és jogai gyermekeik iskolai életére vonatkozóan: 

 A szülők a szabad iskolaválasztás jogával élve választhatják iskolánkat. A beiskolázási 

körzeten kívüli tanulókat fogadjuk, a programban már megfogalmazott feltételek mel-

lett. 

 A szülőknek a tanítási tartalmakra vonatkozó igényeit közvetlenül az iskola vezetősé-

génél és az osztályfőnököknél jelezhetik. Ezekre nyitottak vagyunk. A megvalósításról 

a szakmai és gazdasági feltételeket számba véve az iskola vezetősége dönt. A döntés-

ről a javaslattevőt tájékoztatjuk. 

 A szülők pontos tájékoztatását az iskola életéről igen lényeges feladatunknak tartjuk.  

 Ennek fórumai: a szülői értekezletek előtti igazgatói tájékoztató, a tanévnyitó és tan-

évzáró ünnepélyek, speciális osztályok közös szülői értekezletei, az Intézményi Ta-

nács által szervezett szülői tájékoztatók. 

 Intézményünkben Szülői Szervezet működik. Az elnököt és a szülőket képviselő tagja-

it a szülők választják. 
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 Az Impresszió és a Gyermekeinkért, Iskolánkért Alapítványok kuratóriumában a szü-

lők részvétele biztosított. Őket az alapítók választják meg tisztségükbe. 

 A közvetlen információcsere fórumai iskolánkban:  

o szülői értekezletek,  

o fogadóórák,  

o nyílt napok,  

o bemutató órák,  

o tehetségkutató foglalkozások.  

 Családlátogatásokat az első évfolyamon tanulóknál, valamint a felsőbb évfolyamokon 

indokolt esetben szervezünk. 

 A szülők joga, hogy az iskola által nyújtott többletszolgáltatásokat térítés ellenében 

igénybe vegye. 

 A szülők segítő támogatására számítunk. Az alapítványok anyagi támogatására, az is-

kola, a tantermek virágosítására, a környezet rendezésére, a társadalmi munkára a jö-

vőben is támaszkodni kívánunk. 

 A szülői panaszokat első fokon az osztályfőnök, másodfokon az iskola igazgatója 

vizsgálja ki, és mérlegelés után dönt arról, hogy az érintettek közül kiknek a bevoná-

sával rendezi a panasz tárgyát képező ügyet. 

1.9.3. Partnereink 

 Óvodák: Mocorgó, Pipitér, Hétszínvirág, Szűrcsapó utcai, Mesevár, Benczúr (együtt-

működési megállapodás alapján) 

 Középiskolák 

 Szombathelyi Képtár 

 Weöres Sándor Színház 

 Nyugat-magyarországi Egyetem 

 Közművelődési intézmények 

 Sportegyesületek 

 Nyugat Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató  

 Központ, Nevelési Tanácsadó  

 Agora Központ (Savaria filmszínház, Művelődési és Sportház) 

 Gyermekek Háza,  

 Diáküdültetés (Felsőcsatár) 

 KRESZ-park  

 Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár  

 Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ  

 Saághy István Erdészeti Információs Központ  

 Múzeumok  

 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.  

 Vas megyei Sportigazgatóság és szövetségei  

 Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala28 

 Rendőrkapitányság  

 Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  

 Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  

 

1.9.4.Támogatóink 

Nyitottak vagyunk bármely az iskolát támogató intézmény, non-profit szervezet, gazdálkodó 

szervezet vagy magánszemély irányába. 
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2. HELYI TANTERV 
 
2.1. Kerettantervek  

A tantervek kiválasztásának, adaptálásának, megírásának szempontjai 
 Feleljen meg az iskola célrendszerének, fedje le a kerettantervben előírt ismeretanyagot 

és követelményeket a kerettantervben előírt tananyag és követelmények bővíthetőek 

legyenek általa, követelményrendszere legyen differenciált (tehetséggondozás) 

 Álljon rendelkezésre hozzáillő, elvárásainknak megfelelő taneszköz. 

 A tanterv óraszámi elvárása közelítőleg egyezzen az általunk elfogadott tantárgyi  óra-

számmal. Adjon a tanterv lehetőséget a helyi specialitások, a szűkebb környezet jelleg-

zetes vonásainak megismertetésére (szűkebb hazánk, környezetünk földrajza, élővilága, 

történelme, néprajza és művészeti hagyományai) 

 Nagy figyelmet fordítottunk továbbá az egyes tantervek összhangjára a különböző tan-

tárgyak között. 

A fenti alapelveket figyelembe véve az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet ajánlásával az 

alábbi tantervek alapján végezzük munkánkat: 
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1-4 évfolyam 

 

Tantárgyak Tantervek 

Magyar nyelv és irodalom  Apáczai Kiadó 

Idegen nyelvek külön táblázatban 

Matematika Apáczai Kiadó 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan Apáczai Kiadó 

Környezetismeret Apáczai Kiadó 

Ének-zene                     Apáczai Kiadó 

Vizuális kultúra                      Apáczai Kiadó 

Technika, életvitel és gyakorlat  Apáczai kiadó 

Testnevelés és sport Apáczai kiadó 

Informatika Apáczai Kiadó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8. évfolyam 

 

Tantárgyak Tantervek 

Magyar nyelv  Apáczai Kiadó 

Magyar nyelv és irodalom  NTK 

Idegen nyelvek külön táblázatban 

Matematika MK 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
NTK 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan Apáczai Kiadó/Mozaik Kiadó 

Természetismeret NTK 

Biológia Mozaik KIadó 

Fizika Mozaik kiadó 

Kémia NTK 

Földrajz Mozaik Kiadó 

Ének-zene Mozaik kiadó/Apáczai Kiadó 

Vizuális kultúra Apáczai Kiadó 

Hon-és népismeret NTK 

Informatika NKT 

Technika, életvitel és gyakorlat  Apáczai kiadó 

Testnevelés és sport OFI 

Osztályfőnöki Apáczai kiadó 
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Élő idegen nyelvek 1-8. 

 

 

Horvát nemzetiségi nyelv NTK 

Német két tanítási nyelvű oktatás célnyelve 

és célnyelvi civilizáció tantárgya 

OFI 

Német/Angol nyelv 1-3. OFI témaajánló alapján 

Német nyelv 4-8.  KLETT 

Angol nyelv 4-8. OFI és OUP 

2. idegen nyelv 7-8. OFI témaajánló alapján 

 
2.3. Tankönyvek, taneszközök kiválasztási elvei 
 

A munkaközösségek az iskola helyi tanterve alapján határozzák meg az adott tantárgy 

igényeit a választott tankönyvekre, valamint a tankönyvekhez szervesen kapcsolódó 

munkafüzetekre és egyéb taneszközökre vonatkozóan. 

Néhány tantárgy esetén a nyomtatott eszközökön túl más igény is felmerülhet: (tornafel-

szerelés, rajzfelszerelés stb.) 

Ezekről a kötelező taneszközökről a szülőket a tanév utolsó szülői értekezletén értesítjük 

annak érdekében, hogy az új tanév kezdete zökkenőmentes legyen. 

A jelen piaci kínálat alapján elsősorban a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül 

választunk. 

A taneszközök használatában stabilitásra kell törekedni, vagyis tankönyvcsaládot válta-

ni a nevelés folyamatában nem lehet. 

 

Tartalmi szempontok: 

 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzések és a helyi tanterv követelmé-

nyeinek megfeleljen, a kulcskompetenciákat fejlesztő programelemeket tartalmazzon. 

(IPR- önálló tanulást segítő fejlesztés, eszközjellegű kompetenciák fejlesztése, szociá-

lis kompetenciák fejlesztése)) 

 Segítse a készségek, képességek kialakítását, fejlesztését, a tanulás megszerettetését. 

 A tananyag mennyisége, a benne képviselt tudásszint az életkori sajátosságokhoz iga-

zodjon. 

 Komplex témakörökkel rendelkezzen, évfolyamonként bővülő tananyaggal, áttekint-

hető terjedelemmel. 

 Önálló munkáltatásra, differenciálásra adjon lehetőséget. 

 Valósághű, életszerű feladatokat tartalmazzon, amelyek jól motiválják a tanulókat. 

 Az elméleti és gyakorlati ismeret, valamint a tananyag részek aránya megfelelő le-

gyen. 

 A tankönyvek kiválasztásánál minden esetben figyelmet fordítunk az ingyenes tan-

könyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek biztosítására. 

 A tankönyvrendeléskor fontos szempont a normatív tankönyvellátás költségeinek ter-

vezhető nagysága. 

 A normatív támogatásra jogosult diákok, valamint a köznevelési törvény által megha-

tározott évfolyamok számára a házirendben leírtak szerint biztosítjuk. 

 A tankönyvrendelet előírásait betartva, tartós tankönyvet választunk (amennyiben a 

tankönyvjegyzékben szerepel). 

 Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket, amelyek több tanéven keresztül 
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használhatóak. 

 

Formai szempontok: 

 

 Könnyen áttekinthető, a tanulók számára logikusan követhető legyen. 

 A szövegek és a képek aránya valamint elhelyezése szervesen illeszkedjen a tan-

anyaghoz. 

 Legyenek szemléletesek, könnyen használhatóak. 

 Érvényesüljön a nyelvi tisztaság, igényesség. 

 A könyv mérete, minősége, ára és várható élettartama megfelelő legyen. 

 A tankönyvek kiválasztásánál minden esetben szem előtt tartjuk a tankönyvek árát. 

Az iskola folyamatosan bővíti nyomtatott taneszközökkel az iskola könyvtárát. Ezeket az esz-

közöket a tanulók díjmentesen használják. 

Valamennyi tantervben megtalálhatók: 

 Az adott témákra tervezett óraszámok 

 Tantárgyi célok 

 Fejlesztési feladatok 

 Értékelési elvek 
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2.3. Óratervi háló 

 

Normál tanterv 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 
kötelező 7 7 6 6 4 4 3 4 

választható   1 1   1  

Idegen nyelvek (német, angol) kötelező       2 3 3 3 3 

Emelt német, angol választható 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematika 
kötelező 4 4 4 4 4 3 3 3 

választható      1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári. ismeretek 

kötelező     2 2 2 2 

választható     0,5 0,5   

Erkölcstan kötelező 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret/természetismeret 
kötelező 1 1 1 1 2 2   

választható     0,5 0,5   

Biológia kötelező       2 1 

Fizika kötelező       2 1 

Kémia kötelező       1 2 

Földrajz kötelező       1 2 

Ének-zene kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

Hon-és népismeret kötelező     1    

Informatika 
kötelező      1 1 1 

választható 1 1 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat 
kötelező 1 1 1 1 1 1 1  

választható        1 

Testnevelés és sport kötelező 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki kötelező     1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 28 28 31 31 
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Két tanítási nyelvű 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 
kötelező 7 7 6 6 4 4 3 4 

választható   1 1   1  

2.idegen nyelv/angol választható          2 2 

Célnyelv (német) kötelező 5 5 5 5 5 5 5 5 

Célnyelvi civilizáció német kötelező     1 1 1 1 

Matematika 
kötelező 4 4 4 4 4 3 3 3 

választható      1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári. ismeretek 

kötelező     2 2 2 2 

választható     0,5 0,5   

Erkölcstan kötelező 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret/természetismeret 
kötelező 1 1 1 1 2 2   

választható     0,5 0,5   

Biológia kötelező       2 1 

Fizika kötelező       2 1 

Kémia kötelező       1 2 

Földrajz kötelező       1 2 

Ének-zene kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

Hon-és népismeret kötelező     1    

Informatika 
kötelező      1 1 1 

választható 1 1 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat 
kötelező 1 1 1 1 1 1 1  

választható        1 

Testnevelés és sport kötelező 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki kötelező     1 1 1 1 

Összes felhasznált 29 29 29 29 30 30 35 35 

 

A pirossal jelzett tantárgyakat német nyelven tanulják a tanulók. 
 

2.4. Tanulói ellenőrzés, értékelés, mérés 
 

Minden emberi tevékenység természetes velejárója a visszajelzés igénye. Tanulónak, tanár-

nak, szülőnek, iskolának tudnia kell, hol tartunk, milyen minőséget képviselünk, min kell vál-

toztatnunk, merre tartunk, mit szeretnénk elérni. Ezekre a kérdésekre az értékelés, a munkaér-

tékelés ad választ. Ennek folyamatosnak kell lennie, szervesen kell illeszkednie minden isko-

lai munkafolyamatba. A tanítási-tanulási folyamat állandó figyeléséről, nyomon követéséről, 

megerősítéséről, illetve a jobbításra irányuló törekvésről van szó. Így az értékelés nem más, 

mint egy motivált magatartásforma. 

2.4.1. A tanulói ellenőrzés célja 

» a pedagógiai programban, a helyi tantervben megfogalmazott, elérni kívánt célok, tervek, 

eredmények összevetése a jelenlegi helyzettel 

» tények, elemzések, következtetések levonása 

» a tevékenységek minőségjegyeinek, célszerűségeinek vizsgálata 
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» megbízható információk gyűjtése a tanulók ismereteiről, fejlődéséről, magatartásáról, 

szorgalmáról 

Legfontosabb elemei: 

- a tények (tényleges állapot) megállapítása 

- ezeknek a kijelölt célokhoz való viszonyítása 

- az összehasonlítás eredményének értékelése. 

2.4.2. Az értékelés célja 

» eredményességre törekvés a személyiségfejlesztésben, a továbbtanulásban 

» motiváció  

» kontroll 

» jövőkép alakítás 

» nyújtson információt 

» a pedagógus, a tanuló és a szülő számára a végzett munka során szerzett ismeretek meny-

nyiségéről, minőségéről 

» a tanuló önmagához és társaihoz viszonyított fejlődéséről és az általa elért szintről 

» az egyéni fejlesztés érdekében alkalmazott pedagógiai módszerek eredményességéről, ha-

tékonyságáról 

» fejlessze a tanuló önértékelését, motiválja az iskolai életre és a tanulásra 

» segítse a reális önismeret kialakítását 

2.4.3. Az értékelés alapelvei 

 terjedjen ki a személyiség egészére, az egyénekre, csoportokra és közösségekre 

 legyen folyamatba ágyazott, kiszámítható 

 épüljön az iskolában elfogadott követelményrendszerre, biztosítva a követelmények 

nyilvánosságát (SzMSz, Házirend, tantervi követelmények). 

Legyen az értékelés 

- a tanuló fizikai, pszichikai képességeit, szocializáltságát figyelembevevő, személyre 

szóló és ösztönző jellegű 

- nyitott, igazságos, konkrét 

- egyénekre szabott javaslatokkal jelölje meg a fejlesztés útját 

- a tanulók/szülők számára világosan értelmezett, közérthető 

- elegendő információt nyújtó a tanuló fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális fejlő-

déséről 

- céljait és követelményeit tekintve előzetesen ismert és kiszámítható a nevelé-

si/oktatási folyamat összes résztvevője számára 

2.4.4. Az értékelés eszközrendszere 

2.4.4.1. A magatartás és szorgalom értékelésének rendszere az 1-8. évfolyamon 
A tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnökök két havonta, a szaktanárok jelzései és 

saját tapasztalataik alapján értékelik. Kirívó fegyelmi esetekben az osztályfőnök vagy a szak-

tanár kezdeményezheti nevelőtestületi fegyelmi eljárás megindítását. Ennek pontos leírását az 

iskola Házirendje és az SzMSz tartalmazza. 

Félévenként az osztályozó értekezleten az osztályfőnök értékeli az osztályközösség munkáját, 

javaslatot tesz – előzetes egyeztetés után – a tanulók egyéni magatartásának és szorgalmának 

minősítésére és értékelésére. 

Az értékelésre vonatkozó megállapítások a tanulók minden tanórai és tanórán kívüli tevé-

kenységére egyaránt vonatkoznak. Az egyes szempontok életkor-adekvátan értelmezendők. 

Magatartás értékelése esetén a tanulóra vonatkozó elvárások az 1-8. évfolyamon: 

- közösségalakítás 

- kulturált viselkedése 

- társaival való kapcsolata 

- felnőttekkel való kapcsolata 
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- az iskola jó hírnevéért vállalt tevékenysége 

- környezettudatos magatartása 

- kulturált fogyasztói magatartása 

- egészségvédő magatartása 

- konfliktuskezelése 

- kudarctűrő képessége 

- veszélyhelyzet kezelése 

- önkontrollja 

- fegyelmezettsége 

- becsületessége 

- feladatvállalása 

- tulajdon és vagyonvédelme 

- felelősség- és kötelességtudata 

Szorgalom értékelése esetén a tanulóra vonatkozó elvárások az 1-8. évfolyamon: 

- képességének megfelelő munkavégzése 

- hiánytalan felszerelése 

- tanulmányi munkájára vonatkozóan: 

 érdeklődése 

 céltudatossága 

 igényessége 

 pontossága 

 kötelességtudata 

 megbízhatósága 

 rendszeres felkészülése 

 aktivitása 

 rendszeressége 

 versenyekre való felkészülés, részvétel (tanulmányi, művészeti, sport, egyéb) 

Az első évfolyamon félévkor és év végén; a második évfolyamon félévkor szöveges értéke-

lést, minősítést alkalmazunk. A második évfolyamon év végétől a 8. évfolyam év végéig: 

- a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2); 

- a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2) fokozatokat alkalmazunk. 

2.4.4.2. A jutalmazások és elismerések formái, fokozatai: 
Minden olyan tanuló, aki tanulásban, közösségi munkában kiválóan teljesít, jutalmazásban 

részesülhet. Dicséretet, jutalmazást kaphat osztály, közösség, csoport is. Osztályfőnöki illetve 

szaktanári dicséret 

o Művészetoktatási tagozat-vezetői dicséret 

o Igazgatói írásbeli dicséret  

o Tantestületi írásbeli dicséret 

o Oklevéllel való elismerés 

o "Iskolánk büszkesége" cím adományozása kiemelkedő eredmény alapján. 

Fegyelmező intézkedések fokozatai: 

o Szaktanári szóbeli figyelmeztetés 

o Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 

o Szaktanári és osztályfőnöki figyelmeztetés írásban 

o Művészetoktatási tagozat-vezetői figyelmeztetés 

o Osztályfőnöki intés írásban 

o Igazgatói figyelmeztetés írásban 

o Igazgatói intés írásban 
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Az osztályfőnöki és szaktanári figyelmeztetés egyenrangú, de egymástól függetlenül adható. 

Fegyelmi büntetések (K tv.58.§):  

o Megrovás 

o Szigorú megrovás 

o Meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása 

o Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába (egyeztetés alapján). 

2.4.5. A tanulók fejlődésének, tudásának értékelése, minősítése 

2.4.5.1. Alsó tagozat: 
Ebben a szakaszban szem előtt tartjuk, hogy a személyiség integrált egész, ezért az értékelés 

legfontosabb területének a kognitív, a szociális és a mozgásos, manipulatív területek mérését, 

fejlesztését és értékelését tartjuk szem előtt. 

 

Ideje Tárgya Típusa, formája 
Az értékelés alapjául szol-

gáló dokumentumok 

I. negyedév 

Tudásszerző motívumok: 

- kíváncsiság 

- érdeklődés 

- megoldási késztetés 

- alkotásvágy 

- játékszeretet 

Tanulási motívumok: 

- elsajátítási motívum 

- tanulási sikervágy és 

  kudarcfélelem 

- tanulási elismerésvágy 

Megismerési készségek, 

képességek: 

- rendszerezési készség 

- kombinatív készség 

- beszédhangképzés 

- beszédhanghallás 

- írásmozgás-koordináció 

- tapasztalati következte- 

   tés 

- összefüggés, megértés 

Érzelmi, szociális viszo-

nyulások: 

- kötődés 

- erkölcsi érzék 

Mozgás és manipulatív 

tevékenységek 

- nagymozgás 

- finommozgás 

 

diagnosztikus 

 

szóbeli: szülői 

megbeszélés 

 

Megfigyelések, feljegyzések 

a tanulóról, tanulói produk-

tumok, 

kész munkák  

I. félév 

diagnosztikus 

formatív –

fejlesztő értéke-

lés 

 

írásbeli 

Feljegyzések, kérdőívek, 

tesztek, DIFER mérések, 

ellenőrző listák, kutatómun-

kák, egyéb dokumentumok  

III. negyedév 

diagnosztikus 

 

fejlesztő 

szóbeli: szülői 

megbeszélés 

Feljegyzések, mérések, kér-

dőívek, tesztek, egyéb pro-

duktumok  

Év vége 

szummatív 

 

 

írásbeli 

Mérések, kérdőívek, tesztek  
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Első évfolyamon félévkor és év végén szöveges minősítéssel értékeljük a tanulót. A tanu-

lók előmenetelének, teljesítményének év közbeni értékelése: jeles, jó, megfelelő, gyenge 

minősítéssel történik.  

A második évfolyam 2. félévétől a közismereti tantárgyakból (magyar nyelv- és iroda-

lom, matematika, környezetismeret) és a készségtárgyakból (rajz, technika, ének, test-

nevelés) év közben érdemjeggyel értékelünk, év végén osztályzattal minősítünk. 

 

Informatika tantárgyból 1-3. évfolyamon „részt vett” bejegyzést, a 4. évfolyamtól ér-

demjegyet adunk. 

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgyból 1-8. évfolyamon részt vett minősítést adunk. 

Két tanítási nyelvű német tantárgyból második évfolyam 2. félévétől érdemjegyet, osz-

tályzatot adunk.     

Idegen nyelvből (német, angol) 1-3. évfolyamon „részt vett” bejegyzést adunk. 

Idegen nyelvből (angol, német) 4. évfolyamtól a tanulók érdemjegyet, osztályzatot kap-

nak. 

Horvát nemzetiségi nyelv értékelése:  

o első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a ta-

nulók teljesítményét szövegesen értékeljük. 

o a második évfolyam év végétől a 8. évfolyam év végéig érdemjeggyel érté-

kelünk, osztályzattal minősítünk. 

o 2013/14-es tanévtől 1. és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben nemzetiségi 

népismeret tantárgy lép be az új kerettanterv alapján, amelyet 2. év 2. fél-

évétől érdemjeggyel értékelünk. 

Hon- és népismeret valamint etika tantárgyból részt vett minősítést adunk. 

 

2.4.5.2.Alapfokú Művészetoktatás 
Előképző évfolyamon minősítés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 

Alapfok 1-6. évfolyamon: érdemjeggyel, osztályzattal értékelünk, minősítünk. 

 

2.4.5.3.Két tanítási nyelvű csoport értékelési rendszere 
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

szöveges értékelést kapnak német nyelvből. A második évfolyam év végétől a 8. évfolyam év 

végéig érdemjeggyel értékelünk, osztályzattal minősítünk.  

1. évfolyamon negyedévente, és 2. évfolyamon az 1. negyedévben tájékoztatjuk a szülőket és 

a tanulókat fejlődésük menetéről és szintjéről.  

A szöveges értékelésben megfogalmazzuk, hogy a tantervi követelmények alapján milyen 

mértékű a tanuló fejlődése önmagához képest. 

Tájékoztatást adunk arról, hogy a gyermek milyen ismereteket sajátított el, mely területen 

vannak még hiányosságai.  

Tájékoztatást adunk a tanuló tantárgyhoz fűződő viszonyáról (érdeklődés, aktivitás, szorga-

lom, kitartás stb.).  

Megfogalmazzuk, hogy milyen a gyermek feladatvégzése különböző feladathelyzetekben, 

munkaformákban (önállóság, önellenőrzés, feladattudat, munkamegosztás, szervezés, alkal-

mazkodás stb.).  

A második évfolyam 2. félévétől érdemjegyet, osztályzatot adunk a két tanítási nyelven okta-

tott tantárgyakból. 
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2.4.5.4. Felső tagozat 
Az egyes tantárgyakban az értékelendő területeket az iskolai értékelés irányultságának figye-

lembe vételével az adott tantárgy munkaközössége határozza meg. 

A tantárgyi osztályzatok és érdemjegyek adása a szaktanár joga. 

A félévenkénti érdemjegyek száma: 

- lehetőség szerint havonta legalább 1 érdemjegy, heti 1 órás tantárgy esetén minimum 

3 jegy félévenként; 

- szóbeli feleletekből származó jegyekkel is rendelkeznie kell a tanulóknak; 

- a félévi és az év végi osztályozásnál mindkettőt (szóbeli, írásbeli) figyelembe kell 

venni; 

- a tanórán kívüli szaktárgyi tevékenység pozitív irányban befolyásolja az érdemjegy 

megállapítását. 

2.4.5.5. Az írásbeli számonkérés formája, rendje, korlátai 1-8. évfolyamon 
A tanórai munka során a tanulók írásbeli beszámoltatásának többféle szerepe van, amelyek 

pedagógiailag más-más célt szolgálnak.  

Az oktatás minden szintjére kiterjedő visszacsatolás lehetővé teszi, hogy szabályozzuk az 

oktatást. Feltárja a helyzetet, segít a folyamatok korrigálásában, minősít, szelektál, tájékoztat 

bennünket, és ezáltal befolyásolja a személyiség fejlődését is. 

Az írásbeli beszámoltatások témakörönként témazáró dolgozattal történnek. 

A beszámoltatás formáját, rendjét, korlátait a munkaközösségek határozzák meg, azokat egy-

ségesen alkalmazzák. 

A témazáró dolgozatok jegyének a tanulók értékelésekor súlyozott szerepe van. 

Egy nap egész tanórát kitöltő dolgozatból legfeljebb kettő íratható. 

A szakmai munkaközösségek diagnosztikai méréseket végezhetnek. 

2.4.5.6. A házi feladat feladásának elvei, korlátai 
o Kötelező olvasmányt a szünetekben nem dolgoztatunk fel. 

o Új ismeretek feldolgozását házi feladatként nem kérjük. 

o A házi feladat az órai munka gyakorlását vagy a következő óra előkészítését szolgálja. 

o Házi feladatot minden esetben a tanulók képességeinek figyelembe vételével adunk. 

o Olyan mennyiségű leckét adunk, amit a tanuló egyik óráról a másikra el tud végezni. 

o Kötelező feladatként nem adunk fel olyat, aminek a teljesítéséhez a feltételek az isko-

lában nem állnak rendelkezésre. 

o A házi feladatot rendszeresen ellenőrizzük. 

o A tanulók napi leterheltségét mindig figyelembe vesszük. 

o Lehetőség szerint ösztönözzük a tanulókat az önálló, élményszerző olvasásra. 

o A házi feladat és a felszerelés hiánya tantárgyi érdemjeggyel nem büntethető, ez csak a 

szorgalmi jegyben tükröződik. 

o Az egész napos oktatás keretében a tanulók másnapra az iskolában készülnek fel. 

o A sajátos nevelési igényű tanulók szinten tartása érdekében egyéni fejlesztést szolgáló 

feladtok a szünetekben is adhatók. 

2.4.5.7. Az értékelés nyilvános fórumai 
- házi versenyek 

- tanulói bemutatkozás tanítási órákon 

- értékelés az osztály, diákközösség, nevelőtestület, szülők előtt 

- szakköri, osztályproduktumok kiállítása. 
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2.4.6. A tanulói mérés  

Célja: 

-  az egyén/osztály önmagához viszonyított teljesítményének nyomon követése a fejlő-

dés minőségének regisztrálása 

- alapkészségek/képességek mélységének megismerése 

- a következő fejlesztési időszak tennivalóinak megtervezése 

- adott képzési szakasz lezárása. 

Mérési rendszerünk összhangban van a nemzeti köznevelési törvényben megfogalmazott kép-

zési szakaszokkal. A közbeeső évfolyamok mérését a munkatervben meghatározott tartalom-

mal végezzük. 

 

 

 

 

 

 

 

IDEJE 
TÁRGYA 

 

CÉLJA 

Tanulási folyamat előtt 

(Diagnosztikus) 

1. évfolyam (DIFER) 

tudás: 

anyanyelv 

matematika 

írásmozgás 

magatartás 

önkiszolgálás 

mozgás 

észlelés 

Iskolakészültségi szint megál-

lapítása 

Folyamattervezés 

Előterv a korrigáló fejlesztés-

hez, felzárkóztatáshoz 

Tanulási folyamat közben  

(formatív) 

2. évfolyam 

4. évfolyam 

6. évfolyam 

8. évfolyam 

matematika 

anyanyelv 

neveltségi szint 

testi fejlődés 

Segítő értékelés 

Cél, tartalom minősítése 

 

 

 

Tartalom minősítése 

Formatív értékelés 

Tanulási folyamat végén 

(szummatív) 

Egyes fejlesztési szakaszok, tan-

tervi témák végén: 

- képesség 

- ismeret (tantárgyi vagy mű-

veltségterület követelményei)     

Összegzés, záró, globális 

minősítés, öndiagnózis, cél, 

tartalom megfelelés tovább-

tanulási esély 

A munkaközösségek az éves munkaterük alapján egyéb félévi és év végi méréseket is végez-

hetnek. 

 
2.5. Fizikai állapotmérés 
2.5.1. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

Fizikai állapotmérés 

Iskolánk a NETFIT, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt próbarendszerét alkal-

mazza a tanulók fizikai állapotának méréséhez. Természetesen szem előtt tartva a tanu-
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lók egészség – és személyiségfejlesztését, amely hosszú távon is hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a gyermekek fizikailag fittebbek, egészségesebbek legyenek. 

 

A NETFIT újszerűsége a következőkben rejlik:  

. tudományosan megalapozott 

. a tanulók minősítése kritériumorientált 

. személyre szabott a visszajelzés és értékelés 

.egészségközpontú 

. a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosítanak 

.pedagógiailag jól alkalmazható 

.online adatkezelése biztosított. 

A próbarendszer céljának megfelelően, a fizikai fittség mérésénél figyelembe vesszük a 

tanulók életkori sajátosságait, genetikai meghatározottságait. 

Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag meghatározott álla-

pot, melyben a különböző testrészek, szervrendszerek hatékony együttműködése lehető-

vé teszi, hogy a mindennapokban egészséges és aktív életet éljenek tanulóink. 

 

Fizikai állapotmérés területei: 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20m )-aerob kapacitás 

 

Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt- hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt- törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt- felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése- kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt- alsó végtag robbanékony ereje 

 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt- térdhajlító izmok nyújthatósága, csípőizületi mozgás terjedelem 

 

A fentiek értelmében a tanulók általános fizikai teherbíró-képességének rendszeres mé-

rése önmagában nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz a tanár kezében, az egészség 

szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek folyamatos, fokozatos fejleszté-

séhez. 

A mindennapos testedzés iskolánkban megvalósul, konkrét feladatait a helyi tantervek 

tartalmazzák. A tanulócsoportokban minden nap van testnevelés óra, illetve játékos 

egészségfejlesztő testmozgás. A felsős osztályokban a testnevelés órákon kívül az edzé-

sek, a DSK és tömegsport foglalkozások biztosítják a mindennapi testedzést. Iskolánk-

ban ennek megszervezése Nkt. 81§. bekezdésében meghatározottak szerint történik.  

 

A mérés, vizsgálat a felsős évfolyamokon történik, januártól májusig terjedő időszak-

ban. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testne-

velés szakos pedagógusai végzik. (Nkt.81. § (1) 

Antropometriai mérések eredményeit az iskola védőnője tartja számon. A testtömeg 

mérése- testtömeg index, (BMI), testmagasság mérése és testzsír százalék mérését  szin-

tén az iskola védőnője végzi. 

 
3. A pedagógiai program érvényessége 
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3.1. A pedagógiai programmal kapcsolatos szabályok 
3.1.1.A nyilvánosságra hozatal formája, módja 

 Az iskola könyvtárának olvasótermi részében – helyben olvasással – minden ér-

deklődő számára hozzáférhető. A leendő elsős tanulók szülei számára a beiratko-

zás előtt az iskola vezetése szülői értekezlet keretében ismerteti. 

 Az iskola honlapján minden érdeklődő számára elérhető 

3.1.2. A rendszeres felülvizsgálat rendje, eljárási szabályai 

 A bevezetés utáni tanév végén a nevelőtestület felülvizsgálja a pedagógiai progra-

mot. 

 Ha a hatályos jogszabályok vagy fenntartó másként nem rendelkezik, akkor a ne-

velőtestület 2004. szeptemberét követően 5 évenként vizsgálja felül pedagógiai 

programját. 

3.1.3. A módosítás szabályai 

 Ha törvényi változás előírja, vagy ha a fenntartó, a szülői szervezet, vagy a nevelő-

testület munkaközösségei kezdeményezik a módosítást, akkor a nevelőtestület 

megtárgyalja azt, és kezdeményezi annak jóváhagyását a fenntartónál. 

 
4. Záró rendelkezések 
 

A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete fogadja el, kikérve véleményét a szakmai 

munkaközösségeknek, az Intézményi Tanácsnak, Szülői Szervezetnek, a diákönkormányzat-

nak és a Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 

118. § (3)-121.§(7)  

A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A hatálybalépés napja – ha a törvény másként nem rendelkezik- minden évfolyamra kiterje-

dően a 2014-2015. tanév első napja. 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény korábbi pedagógiai programja. 

 
Szombathely, 2014. október 16.……. 

 

                                                                      …………………………………………. 

    igazgató 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELŐ – 

OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 

Ez a jegyzék intézményünk pedagógiai programjának mellékletét képezi.  

(lsd. 1. sz. melléklet) 
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egyetértését adja. 

 

 

                                                               …………………………………………………. 
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                                                                                                 Elnök 
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