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A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  
nevelési programja 

1.1 Bevezetés 
 1978 őszén avatták fel – a Duna-parti lakótelepen – Dunakeszi város negyedik általános 

iskoláját. Az akkori gyakorlat szerint vagy számmal jelölték, vagy az adott utca nevét viselték az 

oktatási intézmények. Iskolánk megalakulásakor és azt követően néhány évig a 4-es számot 

viselte. 

 450 tanuló és 26 fős tantestület vette birtokba a szép, modern iskolaépületet. A nevelők 

elsődleges feladata ekkor a nevelés helyi rendszerének megtervezése, a rendszer alapjainak 

megteremtése, az iskolai életben helyes szokások alapozása volt. Az alapvető pedagógiai 

feladatok ellátása mellett újszerű szerepet is vállaltak az intézmény tanítói, tanárai. Mivel az iskola 

egy több ezer lakásos lakótelepen, a város kulturális szempontból ellátatlan részén épült, a 

tantestület közművelődési programot dolgozott ki. E programban képzőművészeti és 

ismeretterjesztő kiállítások, író - olvasó találkozók, koncertek szervezése szerepelt. Az épület 

világos, nagyméretű aulája elismert kiállítóhellyé vált, egy-egy tárlat megnyitása városi üggyé lett. 

 A megalakulást követő néhány év elmúlásával felvetődött a kérdés: milyen módon 

erősíthető a tanulókban az iskolához kötődés érzése? Az évek során kialakult szellemiség egyik 

fontos tényezője lett az 1984-ben választott névadó, Kőrösi Csoma Sándor emlékének ápolása, 

példájának felmutatása akár a Kőrösi Napok, a Kőrösi Baráti Kör, emlékplakettek, kitüntető érmek 

adományozása, akár Kőrösi Csoma Sándort ábrázoló művészi alkotásoknak az iskola területén való 

elhelyezése révén. 

 Baráti kapcsolatból nőtt ki az 1990 óta ápolt testvériskolai együttműködés a 

székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolával, s ebből jött létre a két település közötti 

testvérvárosi kapcsolat. A két intézmény között évente szerveződnek cserelátogatások. 

 1992 óta folyik az iskolában néptánc oktatás. A kezdeti egy csoportból mára négy lett, 

korosztályi bontásban foglalkoznak a gyerekek a néptánccal. Ennek eredményeként lett iskolánk a 

Városi Néptánc Gála szervezője, megrendezője, melynek keretében vendégül látja nemcsak a 

környező iskolák, hanem a környező települések, sőt az erdélyi, a lengyel, az olasz, és a bolgár 

testvértelepülések néptánc csoportjait is. 

 Iskolánk a városnak, főként a 70-80-as években épült lakótelepén áll. Gyerekeink 

többsége a lakótelepen él. Fontosnak tartottuk tehát, hogy megismertessük őket egy letűnt, de 

nagyon sok értéket rejtő világgal. Így lett intézményünk a Dunakeszin folyó honismereti-

helytörténeti kutatómunka jeles központja, melynek egyik eleme az évente megrendezésre kerülő 

Városi Helytörténeti Vetélkedő. 

 A diákjainkat körülvevő városi panelrengeteg ellensúlyozására kapott egyre jelentősebb 

teret nevelési elképzeléseinkben a környezettudatos magatartás és viselkedéskultúra 

kialakításának fontossága. Tudatos munkánk eredményeképp nyertük el 2005-ben az Ökoiskola, 

majd 2012-ben az Örökös Ökoiskola címet. 

 A kezdetektől kiemelt szerepet játszik pedagógiai elképzeléseinkben a szellem és a test 

harmóniája, melyet a test mindennapos edzésével lehet megalapozni. Így indult el 1979-től az 

emelt szintű testnevelés program, mely méltó elődje volt a 2006-ban bevezetésre került 

közoktatási típusú spotiskolai képzésünknek. A közoktatási típusú sportiskolai képzésre az 
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előzetes képességmérés eredménye alapján kerülhetnek be a diákok. A képzést évfolyamonként 

egy osztályban kínáljuk.  

 A modern tudásalapú társadalom kihívásaira adott válaszként vezettük be 2018-tól a 

„Képességfejlesztő sakk” (A sakk, mint oktatási eszköz) kerettantervet a Polgár Judit által 

kidolgozott Sakkpalota program komplex képességfejlesztő módszerének alkalmazásával. A 

képességfejlesztő sakk kerettantervet igénys szerint, de általában évfolyamonként egy osztályban 

kínáljuk. 

A rendszerváltozáskor kivezetett orosz idegennyelv oktatás helyett 1990-től napjainkig 

folyamatosan kínáljuk az élő idegennyelvek közül a német vagy az angol nyelv tanulása 

választásának lehetőségét. 2020-tól tovább erősítjük az élő idegennyelvek tanulásának 

lehetőségét annak érdekében, hogy csökkentsük tanulóink esélyhátrányát és növeljük az 

információk egyenlő elérésének esélyeit. Ennek érdekében évfolyamoként egy osztályban a 2020-

2021. tanévtől bevezettük a az emelt szintű idegen nyelv képzést angol és/vagy német nyelvből. 

1.2 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei és eljárásai 

1.2.1 Nevelő-oktató munkánk alapelvei 

Pedagógiai programunk elkészítése során, újból számba vettük azokat a legfontosabb 

emberi és erkölcsi értékeket, amelyek mentén megfogalmaztuk nevelő-oktató munkánk 

alapelveit. 

 Ezek az alapelvek: 

• a türelem, a tolerancia, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés,  

• az elfogadás és a befogadás képessége és igénye 

• a nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör 

• a környezettudatos felelős gondolkodás és magatartás  

• az egészség értéke és az egészség iránti felelősség 

• a hagyományokból épülő lokálpatrióta szellemiség és magyarságtudat 

• esztétikai és művészeti igényesség 

• a tudás és a munka becsülete  

• a pontosság, a minőség, a becsület és a kitartás 

 A fentiekben megfogalmazott értékek közvetítését alapfeladatunknak tekintjük. 

1.2.2 Nevelő-oktató munkánk céljai 

Iskolánk nevelőtestülete az alábbi célokat fogalmazza meg: 

• Alapfeladatunkból következő legfontosabb célunk, hogy diákjaink a képességeiknek 

legmegfelelőbb középiskolákba kerüljenek, alkalmassá váljanak a középfokú oktatásban 

való helytállásra. Célunk, hogy rendelkezzenek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, 

készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, jól hasznosítható tudással, amelyek képessé 

teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek.  
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Szeretnénk elérni, hogy az általános iskolai képzés utolsó évére tanulóink nagy része 

határozott elképzelésekkel bírjon saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

• Törekszünk a sokoldalú személyiségfejlesztés és a teljesítmény-centrikusság harmóniájának 

megteremtésére. 

• Célunk tanulóink segítése önismeretük fejlesztésében, az önnevelés iránti igényük 

felkeltésében, személyiségük stabilizálásában, életpályájukra való felkészítésükben. 

Különösen fontos számunkra, hogy tanítványaink nyitott, érdeklődő, sokoldalú, rugalmas 

személyiségekké váljanak. Törekedjenek a kitartó munkához való helyes viszony 

kialakítására. Legyenek cselekvőképes, kreatív emberek, vállaljanak felelősséget saját 

sorsuk irányításáért. Alakítsuk ki bennük a tudás, a munka megbecsülésének igényét. 

Ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás területén. A siker esélyével készüljenek fel jövendő életpályájukra.  

• Fontos célunk a gyerekek fizikai állóképességének fejlesztése és az, hogy igényükké váljon 

az egészséges életmód és életvezetés, a helyes táplálkozás, a mozgás, a stressz- és 

feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítása. Váljanak képessé a rendszeres 

testnevelés és sporttevékenység révén a stressz, a fizikai, lelki és szellemi terhelések 

könnyebb elviselésére. 

• Sportiskolai képzésünkben résztvevő diákjaink személyiségfejlesztése során célunk az 

élsportolói életvitelhez elengedhetetlenül szükséges akaraterő, kitartás, kudarctűrés és 

győzni akarás motívumainak fejlesztése. 

• Arra törekszünk, hogy különböző tanulási stratégiákkal, módszerekkel, eszközökkel 

ismertessük meg a gyerekeket, melyeket életkoruknak és képességeiknek megfelelően 

tudatosan alkalmazzanak a tanulási folyamat során. Fejlesszük tanítványainkban az egész 

életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. A tanulás kompetenciáit, a 

kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi) kompetenciákat, a digitális kompetenciákat, a 

matematikai, gondolkodási kompetenciákat, a személyes és társas kapcsolati 

kompetenciákat, a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompteneciáit valamint a munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciákat Értsék az 

új és hagyományos média nyelvét. Legyenek képesek megkülönböztetni a valóságos és 

virtuális világot, legyenek képesek a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésére, e különbségek jogi és etikai jelentőségével. 

• Célunk, hogy elmélyítsük diákjainkban a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősséget, 

a hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tiszteletét, kultúrájuk, 

hagyományaik tiszteletben tartásárát, az alkotmányosság, törvényesség, az állampolgári 

jogok tiszteletét, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartását. Váljanak szülőföldjüket, 

Európát jól ismerő, hagyományainkat tisztelő emberekké. Legyenek érdeklődőek és 

toleránsak a különböző kultúrák iránt.  

• Célunk a kulturált magatartás, a közösségi érzés és a megfelelő kommunikáció kialakítása.  

Ismerjék meg és sajátítsák el a közösségbe való beilleszkedéshez szükséges alapvető emberi 

normákat, legyenek fogékonyak az emberi kapcsolatokra, a barátságra és a család 

tiszteletére. Célunk felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, szociális érzékenységük és segítő magatartásuk 

kialakítása. 
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• Tapasztalják meg a művészetek, a kreatív tevékenységek személyiségformáló hatását.  

• Tudatosuljon bennük környezetünk megóvásának, a természeti értékek védelmének 

fontossága. Szeressék és védjék a természetet, beleértve saját szűkebb környezetüket is.   

• Arra törekszünk, hogy tanítványaink minden tantárgyból megfeleljenek az alapfokú nevelés-

oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen 

elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az 

egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi 

tantervében megfogalmazott követelményeknek.)  

• Célként tűzzük ki, hogy a gyerekek ismerjék, alkalmazzák a kulturált viselkedéshez, az 

emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és 

magatartásformákat.  

• Ismerjék életkori sajátosságaiknak megfelelően Magyarország Alaptörvényét, különös 

tekintettel a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltakat. Ismerjék jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát.  

• Szerezzenek összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki 

műveltséget a mindennapi élethez, a munka világában való hatékony alkalmazhatósághoz. 

• Célunk, hogy a választott idegen nyelvekből tanítványaink képessé váljanak arra, hogy a 

nyelvet kommunikációs céljaiknak és igényeiknek megfelelően valódi szituációkban tudják 

használni. Célul tűzzük ki, hogy diákjaink pozitívan viszonyuljanak az idegen nyelv 

tanulásához. Az általános iskola befejező évfolyamán az alapfokú nyelvvizsga letételére 

történő ösztönzéssel motiváljuk tanítványainkat a további nyelvtanulásra.  

1.2.3 A nevelő-oktató munka feladatai 

Mindezen alapelveket és célokat a jelenlegi nyolcosztályos általános iskolai keretben 

kívánjuk megvalósítani. A fenti célok megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt helyezünk helyi 

tantervünkben az értő olvasásra, a gyorsolvasási technikák elsajátítására, a személyiség- és 

képességfejlesztő programokra és módszerekre  

 Feladatainkat egyértelműen célrendszerünk, és az iskolával szemben támasztott tanulói, 

szülői és fenntartói igények határozzák meg.  

 Legfontosabb feladataink, hogy: 

• kialakítsuk és őrizzük a pedagógiai munkát támogató minden szereplő - a tanulók, a 

pedagógusok, a szülők - kölcsönös tiszteleten és nyílt párbeszéden alapuló kapcsolatát. 

• bizalmi iskolai légkört teremtsünk és tartsunk fenn. 

• kialakítsuk a társadalmi együttéléshez, a munkavégzéshez, az önművelődéshez, a testi és 

lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeket, 

készségeket.  

• fejlesszük a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, a motivált munkában kialakuló 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítjuk a tanulók érzelemvilágának 

gazdagodását.  
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• korszerű tanulási környezetet alakítsunk ki a tevékenységközpontú tanulásszervezési 

formák előnyben részesítésével, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek 

kihasználásával, a párban vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól 

szervezett, együttműködő tanulás támogatásával. 

• témanapok, témahetek, tematikus hetek, projektek alaklmazásával segítsük 

tanítványainkat a tantárgyanként megszerzett ismereteik integárlásában, a jelenségek 

megértésében és a problémák komplex módon történő vizsgálatában. 

• biztosítsuk, hogy tanulóink a foglalkozásokon az IKT és digitális eszközöket igénybe 

vehessék, hozzáférhessenek elektronikus könyvtárakhoz, adatbázisokhoz. 

• pedagógusaink ismerjék és alkalmazzák az iskolai tanuláshoz kapcsolódó digitális 

technológiával támogatott oktatási módszerek sokféleségét. 

• kiemelt figyelmet fordítsunk az egészséges életmód, testi – lelki egészség kialakítására, a 

rendszeres testmozgásra.  

• rendszeressé tegyük a sportegyesületekkel való kapcsolattartást. 

• növeljük diákjaink teherbíró képességét. 

• kiemelten támogassuk a tanulási tevékenységekben történő részvételt, hogy 

tanmítványaink az ismereteket különféle helyezetben kreatívan tudják alkalmazni. 

Ennek érdekében tevékenységekre épülő és differenciált tanulásszervezési formákat 

alkalmazunk.  

• folyamatosan fejlesszük tanítványaink logikai képességét, kreativitását, anyanyelvi és 

idegen nyelvi kommunikációs készségét, kompetenciáit. 

• kiemelten támogassuk az egyéni képességek kibontakozását és a képességek szerinti 

differenciált munkát. 

• törekedjünk a tanulási nehézségek hátterében megbúvó okok feltárására, a 

krízishelyzetek korai felismerésére és keressük a megoldási lehetőségeket.  

• törődjünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.  

• tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket, 

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

harmonikus kapcsolatokhoz szükségesek. 

• értékelő munkánkban a cél a fejlesztő, a tanulást segítő értékelés. Ezért fontos, hogy 

folyamatosan szem előtt tartsuk a rendszerességet, objektivitást,az ösztönző jelleget, a 

pedagógus reflektivitást, és kialakítsuk a tanulói önértékelés igényét.fejlesszük az egy 

osztályban tanító tanárok együttműködését 

1.2.4 Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai 

 Az oktató-nevelő munkánk során a fenti nevelési célok elérése és feladatok megvalósítása 

érdekében a pedagógiai módszerek és eljárások színes skáláját alkalmazzuk. Mivel nincs két 

egyforma gyermek, két egyforma helyzet, két egyforma pedagógus, ezért a módszereket, illetve 
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módszerkombinációkat mindig az adott helyzetnek megfelelően választjuk meg. Módszereink 

kiválasztásakor arra törekszünk, hogy az alábbi szempontokhoz igazodjanak:  

• a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

• a tanulók képességeihez, 

• a tanulók értelmi-érzelmi fejlettségéhez, 

• a pedagógusok szakmai felkészültségéhez, 

• a pedagógusok személyiségéhez. 

 Hatékonyságunk alapfeltétele a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati 

tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások széleskörű alkalmazása, a párban vagy csoportban 

végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulás:  

• az aktív tanulás; a tanulói kompetenciafejlesztés. 

• individuális tanulás; mert a tanuló sajátosságainak figyelembe vételével valamennyi 

gyerek számára biztosítja az egyéni haladást. 

• a tanulói együttműködésen alapuló tanulás; nagy hangsúllyal a differenciált 

tanulásszervezés, mert kifejezi a pedagógus érzékenységét tanítványai egyéni különbségei 

iránt, illetve a kooperatív technikák, mert együttműködésre ösztönöz, és egyszerre 

fejleszti a szociális és a tanulási képességeket 

• multidiszciplináris órák; egyszerre több tudományterülettel való foglalkozás, a tudnivalók 

integrálása, pl. projekt-módszer, mert felkelti a diákok érdeklődését, önálló 

felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére ösztönöz, közös élményeket ad, mely 

révén önbecsülésük és önismeretük magasabb szintre léphet. 

• a teamtanítás alkalmazása; amely a több tantárgy ismereteit integráló témákat 

feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg. 

• a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása   

A fent vázolt alapelvek és célok elérésére csakis olyan egységes pedagógus közösség 

képes, melyet összefűz a közös vélemény és meggyőződés, a segíteni akarás, megfelelő szakmai 

tudás és erkölcs. 

1.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 

 Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata tanulóink fejlődő 

személyiségének lehetőség szerinti teljes kibontakoztatása, az egyéni készségek és képességek 

figyelembe vételével, a személyiség komplex fejlesztése a különféle iskolai tevékenységeken 

keresztül. A személyiség fejlesztése a képességek fejlesztésén keresztül valósul meg. A képességek 

kialakítása és fejlesztése a szükséges tevékenységek gyakoroltatása révén valósítható meg. Ezért 

az ehhez kapcsolódó pedagógiai feladatok nemcsak ebben a fejezetben, hanem a nevelési 

program és a helyi tanterv minden egyes elemében megjelennek. Mindezek miatt rendkívül 

fontos tantestületünk számára, hogy pontosan meghatározzuk az iskolánkban folyó 

személyiségfejlesztés területeit, ezzel kapcsolatos feladatainkat. Arra törekszünk, hogy tanulóink 

olyan személyiséggé váljanak:  

• akik a kor tudományos eredményein alapuló korszerű ismeretekkel rendelkeznek, 

• akik képesek a tudás „átvitelére”, különböző helyzetekben történő alkalmazására  

• akik alkotó és kritikus gondolkodással rendelkeznek,  

• akik számára fontosak az erkölcsi értékek,  

• akik életigenlőek és a konfliktusok kezelésére, feloldására is képesek,  
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• akikben a szellemi értékek testi edzettséggel párosulnak, akikben kialakul az élethosszig 

tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetés igénye, 

• akik a saját és társaik munkáját, eredményeit megbecsülik,  

• akik a másik ember személyiségét elfogadni képesek,  

• akik együttműködésre, felelős és önálló feladatvégzésre készek,  

• akik szeretik családjukat és hazájukat.  

 Diákjainkat mindenekelőtt egy olyan ritmusú életvezetésre tanítjuk, amely testi-, lelki- és 

szellemi fejlődésüket szolgálja. Ezért alakítunk ki jól körülhatárolt iskolai napirendet és elvárjuk a 

betartását. Különösen figyelünk arra, hogy a napi, heti vagy éves tevékenységeink jól 

kiszámíthatóak legyenek és biztonságot nyújtsanak, azokat egységesen betartsuk és betartását 

egyformán elvárjuk. (Reggeli sorakozó, idő a munkára hangolódásra, tanulás és a szabadidő 

eltöltésének biztonságot adó, kiszámítható periodikussága, naponta ismétlődő feladatok, stb.) 

Fontosnak tartjuk, hogy a család és az iskola napirendje egymást erősítve segítse elő a gyerekek 

személyiségfejlődését. Ennek érdekében elengedhetetlennek tartjuk a személyes kapcsolatok 

kialakítását, a családlátogatásokat legalább az iskolába lépés és a felső tagozatba lépés idején.  

 A személyiségfejlesztésben pedagógiai feladataink és a feladatainkhoz rendelt eszközök és 

módszerek a következők:  

1.3.1 Tanulóink önismeretének fejlesztése 

 Tanórai és tanórán kívüli munkánkban is alkalmazzuk a drámapedagógiai eszközeit.  

A tanulók önellenőrzési képességének kialakítása az önálló tanulás és a személyiség 

önirányításra való alkalmasságának érdekében szükséges. Az önellenőrzés szoros 

összefüggésben van az önértékeléssel, önismerettel.  

Összeállításra került az iskolai játéktár, ami segíti a pedagógusokat a tudatos 

személyiségfejlesztésben, és abban, hogyan alkalmazzák tudatosan a játékokat a 

jellemformálásban. Ezen túl számtalan iskolai programot kínálunk diákjainknak az 

önmegvalósításra. (iskolai ünnepségek, kulturális gála műsorok, művészeti- és 

sporttevékenységek, vetélkedők és tanulmányi versenyek, rendszeres táncházak, klubnapközi, 

projektek, témanapok és témahetek, stb.)  

1.3.2 Tanulóink együttműködési és versengési képességének 
fejlesztése 

 Tanulóink együttműködési képességének fejlesztésére leginkább a kooperatív 

tanulástechnikák alkalmazása a legmegfelelőbb pedagógiai módszer. A különböző szempontok 

alapján szervezett csoportok és csoportmunkák szintén a pedagógus tudatos fejlesztő 

tevékenységét segítik. Nagy figyelmet fordítunk a tanórán kívül közösségi feladatok 

megvalósítására, a közösséggé kovácsolódást segítő szokások, hagyományok, alapvető erkölcsi 

szabályok megteremtésére, művelésére és továbbfejlesztésére, és az együttes pozitív élmények 

biztosítására. Számos olyan programunk van, mely alkalmas az együttműködés képességének 

fejlesztésére. Ilyenek a hasznosanyag-gyűjtési kampányok, a tanulmányi kirándulások, játék 

délutánok, Jeles napok programjai, Kis Kutatók Éjszakája, stb.  

 Az iskolai közegben történő együttműködési és versengési folyamatok megfelelő tanári 

kezelése, befolyásolása döntő szerepet játszik abban, hogy a gyerekek milyen módon, milyen 

eszközökkel teszik mindezeket. A versengés esetében a szabályozottság és az esélyesség 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96n%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s
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szocializációja a célunk. Arra törekszünk, hogy diákjaink a kölcsönösen ismert és elfogadott 

szabályok alapján, az esélyességet külső kontroll nélkül is megtartva versengjenek. Ennek 

begyakorlására számos versengési lehetőséget, és sok olyan tevékenységet biztosítunk, amelyek 

kizárólag a fentiekben meghatározott versengés kialakítását és megszilárdítását szolgálják (Kőrösi 

Napok tanulmányi és sport versenyei, Kis előadók fóruma, Gérecz Attila vers- és prózamondó 

verseny, Kőrösi Matematika verseny, Helytörténeti vetélkedő, Határtalanul témanap – hogy csak 

az iskolánk által szervezettek közül említsünk néhányat). A közoktatási típusú sportiskolai 

képzésben résztvevő tanulóink esetében a Küzdelem és játék valamint a Sporterkölcstan 

tantárgyak is erősítik a fair play magatartás beépülését személyiségükbe. 

1.3.3 Tanulóink szociális képességének és konfliktuskezelő 
képességének fejlesztése 

 Világosan megfogalmazott cél- szabály- és követelményrendszerrel befolyásoljuk a 

szociális kompetenciák fejlődését. Tanáraink felé elvárás a gyerekek pozitív elfogadása és a 

barátságos iskolai légkör biztosítása. A szociális kompetenciák egyéni feltérképezése érdekében 

tanévenként legalább egyszer – krízishelyzetekben azonnal – elvégezzük az osztályok 

szociometriai felmérését, amire az éves fejlesztő program épülhet. Törekszünk arra, hogy 

pedagógusaink együttműködése sokrétű és rendszeres legyen. (pl. egy osztályban tanító 

pedagógusok együttműködése, stb.) Elsősorban az osztályfőnöki órák és az erkölcstan 

foglalkozások nyújtanak rendszeres lehetőséget a szociális kompetenciák fejlesztése során a 

problémafelvetésre, a problémamegoldó, konfliktuskezelő módszerek és technikák gyakorlására, 

az alternatív megoldások kezelésére. Ugyanakkor számos egyéb lehetőség is kínálkozik iskolai 

tárházunkban, hiszen a segítés gyakorlására bárhol van lehetőség. A szakórákon az élsportolói, a 

történelmi, az irodalmi személyek segítő cselekedeteinek megismerése is segíti a szociális 

kompetenciák fejlesztését, mint ahogy a tanuló párok kialakítása, a csoportmunka, az iskolai 

játéktár tudatos használata, a rendszeres pozitív megerősítés, a mese, vagy a segítő 

programokban –filléres vásár, Gergely-járás, Mikulás ajándékozások, adventi vagy karácsonyi 

műsor, stb.- való rendszeres részvétel. 

1.3.4 Tanulóink kognitív képességeinek fejlesztése 

 A tanulók értelmi képességeinek fejlesztése a pedagógia központi problémája. Az 

iskolában megszerezhető, elsajátítható tudásnak nem csupán a mennyisége számít, hanem 

nagyon fontos minőségi jellemzői is vannak. Tehát tanulóinkat nem csak arra kell fölkészítenünk, 

hogy az iskolai feltételek, körülmények között érjenek el jó eredményeket, hanem arra, hogy az 

iskolán kívüli helyzetekben is alkalmazni tudják megszerzett ismereteiket. A két legfontosabb 

minőségi kategória a megértés és az alkalmazás. Iskolánk pedagógusai egyetértenek abban, hogy 

a tanulás nem a tudás passzív befogadása, hanem aktív, konstruktív folyamat. Így az oktatás 

lényege nem az új tudás hozzáadása a régihez, hanem a meglévő tudás folyamatos 

megváltoztatása, alakítása, továbbépítése a tanuló aktív, releváns, életszerű tevékenységei 

révén.1 Tudatában vagyunk annak is, hogy megváltoztak a tudásszerzés helyszínei. A formális 

tanulás nagy része már nem az iskola falain belül történik, és az informális tanulásnak egyre 

nagyobb szerep jut a tanítási-tanulási folyamat egészében. Iskolánkban ezért fordítunk kiemelt 

figyelmet az új tanulásszervezési eljárásokra és tanórai módszerekre. Előtérbe helyezzük a 

differenciált pedagógiai módszereket és az integrált tanulásszervezési eljárásokat. Tisztában 

                                                           

1 Csapó Benő: A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében 
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vagyunk azzal, hogy tanulóink kognitív kompetenciáinak sikeres fejlesztéséhez az egyén meglévő 

képességeire kell alapoznunk, másrészt a viselkedés és a szociális kompetenciáik fejlesztésére kell 

a hangsúlyt helyeznünk. A visszacsatolás érdekében minden tanulónknál elvégezzük az iskolába 

lépéskor a DIFER mérést, és évente értékeljük a kompetencia méréseink eredményeit. 

Bekapcsolódtunk a Szegedi Mérésközpont diagnosztikus méréseibe. Lehetőséget kínálunk a 

projektpedagógiára (eTwinning, Határtalanul utazások, erdei iskola, bekapcsolódás az országos 

témahetekbe – Pénzhét, Digitális Témahét, Fenntarthatósági Témahét, stb.) 

1.3.5 Tanulóink kommunikációs képességének fejlesztése 

 Napjainkban információs és kommunikációs forradalmat élünk. Lehetőség nyílt arra, hogy 

bárki bárki mással bármikor minimális időráfordítással kapcsolatba lépjen és kommunikáljon. 

Összeszűkült a világ, ami korlátlan lehetőségeket és sajnos korlátlan lehetőségeket is magában 

hordozó veszélyeket jelent. A legnagyobb veszély az emberek kapcsolatára, egymással való 

érintkezésére vonatkozik.  A ma embere egyre inkább passzív befogadóvá válik, kevésbé aktív 

részese az egyébként kölcsönösségen alapuló üzenetcserék folyamatának. Gyakran szinte 

elszenvedői vagyunk a ránk zúduló információtömegnek, a bennünket befolyásolni kívánó – 

leginkább vizuális úton történő törekvéseknek. Valós veszély, hogy a tudást ezeken a csatornákon 

keresztül szerezzük meg a közvetlen emberi kommunikáció, napi érintkezés helyett. A kényelmes 

befogadó szerep gátolhatja, torzíthatja interakciós készségeink alakulását. Önállótlanná válunk 

abban, hogy magunk döntsük el, milyen tudásra, hírekre van szükségünk és azt kitől, milyen 

módon, mikor akarjuk látni, hallani.2 Iskolánk pedagógusai tisztában vannak azzal, hogy szerepük 

felértékelődött a kommunikációs képességek fejlesztése terén. Tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységeink során olyan helyzeteket teremtünk, melyek alkalmasak a közvetlen 

kommunikációra. Bár tudjuk, hogy az írásbeliség túlsúlyba került a mi iskolai életünkben is – 

figyelünk arra, hogy sokféle lehetőséget kínáljunk a szóbeli megnyilvánulásokra. Kiselőadásokra, 

riportok készítésére sarkalljuk növendékeinket. Motiváljuk őket a kulturált vitára és az érvek 

felsorakoztatására. Kihasználjuk az anyanyelvi nevelésben rejlő lehetőségeket – különféle 

beszédműfajok, kommunikációs technikák alkalmazásával. A diák önkormányzatiságon keresztül 

fejlesztjük diákjaink érdekérvényesítő, véleményformálási és kifejezési képességét, a vélemények, 

érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességeit. A Kis előadók fóruma, a vers- 

próza- és mesemondó versenyeink, a Kis Kutatók éjszakája  – csak néhány, a számtalan tanórán 

kívüli kommunikációt is fejlesztő kínálatunkból.  

1.3.6 Tanulóink egészséges életmódra nevelése 

 Az egészség lényegét meghatározni és pontosan leírni igen nehéz, de biztos, hogy olyan 

pozitív fogalmat takar, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki 

képességeket hangsúlyozza. Nem passzív állapotot, hanem egy életen át tartó aktív folyamatot 

jelent, hiszen mindenki naponta saját magának aktív közreműködésével kell, hogy biztosítsa a 

környezet változásai között. Az egészség elérendő és megtartandó állapot, ami egyben azt is 

jelenti, hogy állandó mozgásban, változásban lévő kiegyenlítődési folyamat. Az egészség jó 

hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia, magabiztosság és biztonság is egyben, a siker és a 

boldogság záloga. Iskolánk támogató légkörével, szellemiségével, a névadó Kőrösi Csoma Sándor 

életének példaképpé állításával, pozitív megerősítésekkel, dicséretekkel, komplex 

személyiségfejlesztésével, sportiskolai képzésével, táboraival, néptáncoktatásával, rendszeres 

                                                           

2 Dávid Imre – Páskuné Kiss Judit: A kommunikációs képességek hatékony fejlesztésének új útjai  
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természetjáró túráival, egészségnevelési programjával, napirendjével, sportprogramjaival, a 

Sportoló Példaképek Programmal komplex módon, diákjaink személyiség fejlesztésével járul hozzá 

tanulóink egészséges életmódra neveléséhez. Ennek tartalmát nevelési tervünk 1.5 fejezete 

részletezi. Iskola Galéria Programunk a komplex személyiségfejlesztésünk legkiemelkedőbb 

példája, a szellemi tisztán maradás és a szellemi tisztálkodás3 vagyis a mentálhigiéné legfontosabb 

eszköze. Célunk tanulóink testi és lelki egészségének harmonikus fejlesztése, hogy kialakuljon 

bennük az élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetés, a helyes testkép és 

testtudat. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram 

megvalósulásától. 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 Diákjainkban tudatosan erősítjük az iskolai közösséghez való tartozást hagyományaink 

révén (Kőrösi Napok, Kőrösi emléktúra, Testvériskolai Nap, Iskola Galéria, Elsősök Napja, Kiszézés, 

Kőrösi Táncházak). A közös élmény, a közös hagyományok, a jellegzetes arculat, a markáns 

értékrend, a bizalom, a kapcsolatok sűrűsége és mélysége, a félelemmentesség, az 

együttműködési készség, a konfliktusmegoldó készség, az érdeklődés és nyitottság mind fokmérői 

a közösségi szerveződés szintjeinek. Fennállásunk alatt ennek tudatában teremtettük meg a közös 

és jól látható célokat, értékeket és hagyományainkat. Kialakítottuk a megbecsülő, nyugalmas, 

barátságos légkört. Iskolai programjainkkal és rendezvényeinkkel – melyek minden szintű 

csoportszerveződéseknek teret engednek – segítettük és segítjük ma is a kapcsolatok kialakulását, 

mélyebbé válását, az érdeklődés, és nyitottság fenntartását. Pedagógusaink alapvető feladata a 

véletlenszerűen egy osztályba kerülő tanulókból olyan közösség formálása, amely képes egy közös 

értékrend elfogadására, egymás segítésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, egymás közös 

ellenőrzésére, a munka szervezésére, a közvetlen tapasztalatszerzés segítésére, a tanulók 

önállóságának, öntevékenységének kialakítására, fejlesztésére.  

 A közösségfejlesztés közös feladat. Iskolánk valamennyi dolgozójának figyelembe kell 

vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával. 

 Fentebb már szó esett arról, hogy a közösség fejlesztése céljából mekkora szerepe van a 

különféle pedagógiai módszereknek és oktatásszervezési formáknak. Leginkább a kooperatív 

technikák, a tanuló párok, a drámapedagógiai módszerek, a közösségfejlesztő játékok és 

projektpedagógia segítik a közösségformálást. Így ezeknek a formáknak az alkalmazását 

preferáljuk pedagógusaink körében.  További lehetőséget jelent a programok közös tervezése, a 

feladatok szétosztása, a program értékelése, mely szintén segíti a közösséggé érést. A feladatunk, 

hogy elérjük, hogy tanulóink saját tevékenységükkel is erősítsék a közösséghez való kötődést. 

Ehhez szükséges, hogy képessé tegyük az osztályunkban tanuló gyermekeket a következőkre:  

• Legyenek képesek a felnőttekkel és társaikkal egy adott témáról anyanyelvükön 

kommunikálni.  

• Képesek legyenek döntéseket hozni. 

• Legyenek képesek önálló véleményalkotásra, véleményük viták során történő, kulturált 

ütköztetésére. 

                                                           

3 Lengyel László: Korunkba zárva 1994. 
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1.4.1 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

 Sokféle közösségi élmény megtapasztalására van lehetőség iskolánkban. Az 

osztályközösségeken túl számos kulturális-, művészeti- vagy sportcsoport életébe 

kapcsolódhatnak be diákjaink (énekkar, néptánc csoportok, túraszakkör, sportkörök). Fontos 

szerepet tulajdonítunk az alkalmi csoportosulások közösségfejlesztő hatásának.  Lehetőség szerint 

részt veszünk olyan tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, amelyek csapatmunkát igényelnek 

(például Bolyai matematika és magyar csapatversenyek, helytörténeti vetélkedő, 

környezetvédelmi vetélkedő, de ilyenek lehetnek a zöld őrsök vagy a közös kézműves 

tevékenységek).  

1.4.2 A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

 A diákönkormányzat is a közösségi nevelés egyik fontos színtere.  A DÖK a tanulók 

érdekérvényesítési szervezete. Itt tanulják meg a diákok saját jogaik képviseletét, a 

demokratizmus érvényesítésének szabályait. A DÖK szerepet játszik az iskola közösségi életének 

megszervezésében. 

Működésének célja: az emberi együttélés alapvető normáinak elsajátítása, a felnőtt társadalomba 

való zökkenőmentes beilleszkedés megalapozása. Tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. 

Többféle módon gyakorolja az önkormányzatiságot: 

• tanévente egy tanítás nélküli munkanap (Diáknap) lebonyolítása 

• tanévente legalább egy diák közgyűlés megtartása 

• vezetőik megválasztása 

• közösségépítő tevékenységeket végez (Mikulás buli, Farsangi választás, jótékonsági 

rendezvények szervezése) 

• az iskola életét szabályozó dokumentumok véleményezése 

1.4.3 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
pedagógiai feladatok 

 Iskolai életünk fontos mutatója az iskola légköre. Hiszen egy gyermek önértékelése 

leginkább attól fejlődik, hogy hogyan érzi magát, mennyire érzi az elfogadást. Jövője 

szempontjából ezek a meghatározóak.  Ha érzi a szeretetet, személyes kapcsolódást, és a 

figyelmet, ha sikerélményhez juthat - szárnyakat kap. A mi iskolánkba is sokféle családból, sokféle 

háttérrel érkeznek a gyerekek, amire oda kell figyelnie a pedagógusnak. Ha az iskolai életforma 

lehetőséget ad a mindennapi ventilálásra, vagyis kibeszélésre, azzal sokat tesz a gyerek mentális 

egészségéért, s egyúttal lehetővé teszi a tananyag befogadását is. Ha jó a kapcsolat, közlékenyebb 

lehet a diák is, könnyebben kér segítséget. Ha vannak közös célok, amelyek elérése 

együttműködést kíván, az kiválóan összekovácsolja a közösséget, amelyben mindenki 

megmutathatja képességeinek legjobb oldalát, amivel hozzájárulhat a közös sikerhez.  

 A szülők jobban magukénak érzik az iskola törekvéseit, céljait, ha ők is aktív részesei 

lehetnek a programok egy részének. Mi arra törekszünk, s erre motiváljuk a szülőket, hogy ne csak 

akkor találkozzanak az igazgatóval vagy a pedagógusokkal, ha baj van. Sokféle együttműködési 

formát kínálunk. Minden iskolai programunk nyitott, azokon szeretettel látott vendégek a szülők. 

(Karácsonyi vagy adventi műsor, Néptánc Gála, Kőrösi Gála, Néptánc Évzáró, Elsősök Napja, stb.) 

Számos olyan része van iskolai életünknek, amiben együtt munkálkodunk a szülőkkel. (Pl. Kis 

Kutatók Éjszakája, Európai Diáksport Nap, Testvériskolai együttműködés, Adventi vásár, Filléres 
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vásár, Egy palánta egy palántával, Farsangi karneválok, stb.) Az együttműködés további formáit 

nevelési tervünk részletesen az 1.9.2 fejezetben tárgyalja.  

1.5 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

1.5.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

 Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges 

életmódra nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki 

és szociális fejlődését. Célunk, hogy fejlesszük diákjaink életvezetési képességeit, fejlesszük 

tanulóink felelősségérzetét egészségük megőrzéséért, készítsük föl őket a stressz-hatások 

feldolgozására, segítsük elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését, valósítsuk meg a 

mindennapi testedzést. Olyan iskolai-nevelési gyakorlatot folytatunk, ami tekintetbe veszi a 

pedagógusok és a tanulók jól létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, 

elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. Céljaink elérése érdekében 

iskolánk teljes körű egészségfejlesztési programot valósít meg. Teljes körű abban az értelemben, 

hogy: 

• mentálhigiénés szemléletű 

• prevenciós jellegű 

• az egészséget veszélyeztető összes lényeges kockázati tényezőre kiterjed, 

• az iskolába járó minden tanulóra kiterjed, 

• az iskola teljes tantestületére kiterjed,  

• a szülők és alkalmas civil szervezetek bevonásával történik. 

Teljes körű iskolai egészségfejlesztésünk az alábbi rendszeres feladatokat jelenti:  

• komplex intézményi mozgásprogram megvalósulását, 

• stressz- és feszültségoldó technikák elsajátítását a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

eléréséért, 

• tanulóink komplex személyiségfejlesztését, 

• törekvést az egészséges táplálkozás megvalósítására, 

• mindennapos testnevelés/testmozgást, 

• a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítését, 

• a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzését, 

• a baleset-megelőzést és elsősegélynyújtást, 

• a személyi higiénével kapcsolatos feladatokat. 

 Egészségfejlesztési feladataink során elmélyítjük a diákokban, hogy alapvető értékünk az 

élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási alternatívákat ajánlanunk. Tanítjuk és 

példamutatással szemléltetjük a megfelelő egészségvédő magatartást. Motiváljuk, ösztönözzük 

tanulóinkat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására, közös véleményformálással, 

támogató tanácsadással is. Célunk – a személyiség fejlesztése és a lelki egészség megőrzése 

érdekében – az élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló sportolás igényének kialakítása 

1.5.2 Az egészségfejlesztés legfontosabb iskolai színterei: 

1.5.2.1 Tanórai foglalkozások:  
 Az egészségtudatosságra nevelés minden tantárgyban jelen van. Helyi tantervünk 

tartalmazza az egyes tantárgyak egészségnevelési témaköreit. Iskolánk osztályfőnöki tantervei 5-

8. évfolyamon kiemelten foglakoznak az egészségnevelés témaköreivel, melyeket rendszeresen 

aktualizálunk. Napi tevékenységeinken keresztül szokássá formáljuk és folyamatosan alakítjuk az 
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egészség- és környezettudatos magatartást. Példamutatással erősítjük, külső szakemberek 

meghívásával segítjük a támogató hozzáállás kialakítását. 

 A mentálhigiénés szemlélet kialakításában, a mentális egészség megőrzésében hangsúlyos 

szerepet kapnak az osztályfőnöki valamint a hit- és erkölcstan órákat tartó pedagógusok. Ezért 

képzésükre, felkészítésükre kiemelt figyelmet fordítunk. 

 A sportiskolai képzésben résztvevő tanulóinkat példaként állítjuk iskolatársaik elé, hiszen 

mindennapjaikba már beépült a rendszeres testmozgás iránti igény.  Esetükben kiemelt figyelmet 

kell fordítanunk arra, hogy képesek legyenek feldolgozni a sikert és a kudarcot, s arra, hogy a 

tisztességes küzdelemre, a fair play szellemiségére neveljük őket.  

 A NETFIT méréseket minden tanévben elvégzik a testnevelést tanítók a testnevelés órák 

keretében, az iskolai védőnő bevonásával. A mérés eredményeinek tanévente történő rendszeres 

értékelésével érjük el a folyamatos visszacsatolást és az egészségtudatos életmód beépülését.  

 A már kialakult deformitások megelőzésére szerveződnek a gyógytestnevelés 

foglalkozások.  

Tanórán kívüli foglalkozások:  

 Különös sajátosságot és hangsúlyt ad egészségnevelési feladatainknak a főváros közelsége 

és iskolánk lakótelepi elhelyezkedése. Az előbbi következményeként a hozzánk járó diákok szülei 

ingáznak a munkahelyükre – sokan kora reggeltől késő délutánig nem jutnak haza, így az iskolára 

hárul sok olyan szerep is, amit más esetben a család lát el.   A főváros közelsége pedig veszélyeket 

hordoz, amire felkészültnek kell lennünk, és rendelkeznünk kell a megfelelő megoldási 

alternatívákkal a kezelésükre. A fenti helyzetből adódóan sokkal nagyobb iskolánk és 

pedagógusaink felelőssége a helyes életmód és az egészségtudatos magatartás kialakításában. 

Ezért rendszeresen kínálunk színvonalas szabadidős mozgás- és sportprogramokat. (Európai 

Diáksport Nap, Sportoló Példaképek Program; Sport- és túratáborok; Kőrösi Sportnap; Házi 

bajnokságok; Iskolák közötti városi bajnokságok, rendszeres túrázások, néptáncos programok, 

stb.) Kihasználjuk a városi lehetőségeket, mint a korcsolya pálya használata a téli időszakban, a 

testnevelés órákba iktatott edzésprogramok a sportágválasztás megkönnyítésére, stb. 

1.5.2.2 A tájékoztatás fórumai 
 A szülőket rendszeresen, szülői értekezleteken tájékoztatjuk az egészséges életmóddal 

kapcsolatosan, továbbá a NETFIT felmérés eredményeiről. Az első és az ötödik, illetve a nyolcadik 

osztályos tanév eleji szülői értekezleteknek rendszeresen meghívott vendégei az iskolaorvos, a 

védőnő és a gyógytestnevelő. Alkalmanként szülői fórumokat szervezünk. Pedagógiai 

eszközeinkkel, életvezetésünkkel és személyes példamutatásunkkal is támogatjuk tanulóinkat, 

hogy képesek legyenek felmérni saját egészségi állapotukat, felismerni az egészségkárosító 

tényezőket és azok veszélyeit. 

1.5.2.3 Az egészségfejlesztés eszközei 
 Tanulóinkat megismertetjük az egészség megőrzésének technikáival, igyekszünk felkelteni 

a rendszeres testmozgás és az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás iránti igényüket. 

 Iskolánk napirendjét illetve tanulóink órarendjét úgy alakítjuk, hogy az egészségüket 

támogató legyen, figyelembe véve az életkori sajátosságaikat és egyéni adottságaikat. (óraközi 

szünetekben udvaron tartózkodnak, biztonságos közlekedés, szellőztetés, helyes táplálkozás). 
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 Törekszünk a megfelelő higiénés szokások kialakítására, gyakoroltatására (fogápolási 

hónap, kézmosás hete, víz napja, napközis tornák, tisztasági verseny). Figyelünk a testnevelés 

öltözők rendben tartására, felhívjuk a figyelmet a testnevelés órák utáni tisztálkodás lehetőségére 

és szükségességére. Rendszeresen betartatjuk az étkezések előtti kézmosást, a levegőzést az 

óraközi szünetekben, alsó tagozaton bevezettük az étkezések utáni fogmosást. 

 A rendszeres Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT mérés) egészségközpontú, 

és egységes formában kínál komplex, tudományosan megalapozott megoldást a tanulói fittségi 

állapotmérésre. A pedagógiai eszköz alkalmazásának célja az egészséghez szükséges fittségi 

állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése), a tanulók fizikai aktivitási szintjének növelésén 

keresztül. Elsősorban diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai fittségét. Az 

eredmény alapján kidolgozzuk a következő időszak fejlesztési tervét. 

1.5.3 „Komplex intézményi mozgásprogram” 
Iskolánk komplex intézményi mozgásprogramjának célja az egészséges kondícióhoz 

szükséges mértékű testmozgás biztosítása, az élményszerű, változatos mozgástanulás. Célunk, 

hogy a tanulókban a testmozgással, sportolással kapcsolatban pozitív érzelmek alakuljanak ki, 

melyek biztosítják a testi és lelki egészség harmonikus együttfejlődését. Pedagógiai programunk a 

következő mozgásprogram elemeket tartalmazza: 

• közlekedési szokások: 

o Az autó és a tömegközlekedés helyett szorgalmazzuk a gyalogos illetve a kerékpáros 

közlekedést. (fedett kerékpártároló megléte) 

o A KRESZ oktatása, a kerékpáros közlekedés megtanítása tanórai keretek között 

történik (környezetismeret, osztályfőnöki, technika órákon) 

• szünetek és a szabad játékidő: 

o A szünetekben biztosítjuk a tanulók szabad mozgását, sportolását (Az alsó tagozat 

szünetekben használhatja a sportudvart, melyen mászókák, sportolásra alkalmas 

területek, eszközök találhatók. A felső tagozat számára az iskola előtti udvari terület 

biztosítja a szünetek szabad levegőn való eltöltését.), 

o Szabad játéklehetőséget biztosítunk a napközi ideje alatt, a tanítási órák után (Az alsó 

tagozat a napközi ideje alatt használhatja a sportudvart, melyen mászókák, 

sportolásra alkalmas területek, eszközök találhatók. A felső tagozat számára az iskola 

előtti udvari terület biztosítja a tanítási órák után a szabad játéklehetőséget.) 

• Testnevelési programunkat a Testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve tartalmazza. 

• Tanórán kívüli mozgás- és sportprogramokat szervezünk (tömegsport foglalkozások, 

szabadidősport foglalkozások, diáksportköri foglalkozások, néptánc foglalkozások) 

• Figyelmet fordítunk a közösségi mozgásprogram-elemek megszervezésére (szülők-diákok 

közös sportrendezvényei, tanár-diák sportmérkőzések, hétvégi családi programok). 

• Fentieken kívül egyéb, alkalomszerű mozgásos tevékenységek kerülnek megrendezésre. 

(házibajnokságok, sportnap, egészségnap, túraszakkör kirándulásai, erdei iskolák, 

tanulmányi kirándulások, túratáborok, sítábor, alkalmanként közös tánc videóra az óraközi 
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szünetekben, korcsolyázás a városi jégpályán). Részt veszünk a különféle helyi szervezésű 

fittségi és más sportprogramokon. 

• Stratégiai együttműködést alakítunk ki az iskolai sportegyesülettel, más 

sporttevékenységgel foglalkozó szervezettel iskolánk tanulói számára szervezett 

sportprogramok támogatása céljából. 

• A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme a mozgás 

és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

• A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program szerepel a testmozgás 

propagálására, életvezetési tanácsokkal. 

• A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára minden 

tanévben javaslat készül. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 

1.5.4 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

1.5.4.1 Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy a 

tanulók: 
• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

• ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

• sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

1.5.4.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

kiemelt feladataink, hogy:  
• tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;bemutassuk 

diákjainknak és gyakoroltassuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit; 

• diákjaink az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkozzanak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

• iskolánk kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

• támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre 

való jelentkezését. 
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1.5.4.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 
Tanórai foglalkozásokon:  

• a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódnak az alábbi ismeretek:  

 

az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtásaleseteknél; a 

mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; 

Tanórán kívüli foglalkozásokon:  

• szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó, csecsemőápoló); 

• minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az 

Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

• évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése a tanulóink számára 

• tanulmányi kirándulásokon az elsősegély-nyújtási ismeretek gyakorlása 

1.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  
 A pedagógusok szakmai (pedagógiai) és benne az osztályfőnök nevelési tartalmú 

tevékenységének a pedagógiai programban való szabályozása nem jelent egyet a munkaköri 

leírással, azonban a munkaköri leírás pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos részei összhangban 

kell, hogy legyenek a pedagógiai program ezen részével. 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás 
- égési sérülések 
- forrázás 
- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

- teendők áramütés esetén 

Testnevelés - magasból esés 
- teendők végtagsérülés esetén 

Technika - közlekedési ismeretek kapcsán  
- teendők baleset esetén 

- háztartási ismeretek kapcsán  
- teendők baleset esetén 
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1.6.1 A pedagógusok helyi feladatai a nevelés-oktatás 
folyamatában 

 A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• gondot fordít a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a 

módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására 

• állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 

tájékozódik, szakos kollégái óráit rendszeresen látogatja 

• feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

• a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

• a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi 

viselkedés szabályait; 

• megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek 

tanításkor és értékelésekor, feladata a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, rendszeresen ellenőrzi és értékeli a 

gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe vételével, hogy az értékelés az életkori 

sajátosságoknak megfelelő, fejlesztő hatású legyen;az értékelésben törekszik az írásbeli és 

szóbeli formák egyensúlyának megtartására gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli 

számonkérés egyensúlyban legyen; 

• fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét; 

• biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

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

• tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása, 

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

gyermekek tanulmányi fejlődését sokoldalú szemléltetéssel szolgálja, s maga gondoskodik 

az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének 

megőrzéséről, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, így a lemaradó tanulók 

számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtással biztosítja 

továbbhaladásukat, gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit 

a tanórai differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 
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• 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. 

1.6.2 Az osztályfőnöki munka tartalma 

 Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév augusztusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

 Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

 A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak 

bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerésére és 

az osztályközösség arculatának formálására kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán 

kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, 

utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

 Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart 

tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család 

viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi 

nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

 Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes 

vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

 Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a 

"kényes" témákban is. 

1.6.2.1 Az osztályfőnök legfontosabb helyi feladatai:  
• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

• Segíti a tanulóközösség kialakulását. 



19 

 

• 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 tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatait. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola gyermekvédelmi felelősével, az iskolapszichológussal, a gyógytestnevelővel 

és az iskolai szociális munkással.  

• 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 

megoldását.  

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

1.7 A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység helyi rendje 
Különleges bánásmódot igénylő: 

• a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI) 
o az NKT meghatározása szerint “aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

• a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN) 
o az NKT meghatározása szerint “aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.” 

• a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
o az NKT meghatározása szerint “aki átlag feletti általános vagy speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne 

a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség”. 

1.7.1 A sajátos nevelési igényű tanulókat segítő program 

 Meggyőződésünk, hogy minden gyermek fejleszthető. Nagy hangsúlyt helyezünk az 

értelmi képességek fejlesztése mellett a sokszínű, személyiséget gazdagító érzelmi, erkölcsi 

nevelésre. Nyitottak vagyunk az inkluzív pedagógia, az együttnevelés irányában. Az ép értelmű, 

egészséges gyermek képes teljesíteni az alapfokú oktatás minimum követelményeit. A tanulók 

veleszületett adottságai, képességei eltérőek, érdeklődési körük sokszínű, ezért iskolánk 
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tevékenységrendszere is gazdag, sokrétű kell, hogy minden gyermek rátaláljon arra a területre, 

amelyben képességei maximumát kifejtheti, kialakíthatja. 

Iskolánk szakmai alapdokumentuma tartalmazza a többi tanulóval együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelésének feladatát. 

Az együttnevelést a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet irányelve alapján végezzük. 

Az SNI ellátás mindennapi teendőit belső eljárásrend alapján szervezzük. A 

kapcsolattartást az ellátásban résztvevő külső szervezetekkel, a külső szakemberekkel valamint az 

iskola pedagógusaival belső koordinátorok biztosítják.    

• Az SNI intézményi koordinátor az SNI tanulók ellátásával kapcsolatos feladatok 

koordinálásával, az SNI ellátásban résztvevő szakemberek és intézmények közötti 

folyamatos kapcsolattartással megbízott személy.  

Az SNI tanulókkal kapcsolatos feladatokból felelősséggel részt vállal: 

• Minden szaktanár, napközis tanító és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkatárs 

a probléma felismerés szintjén, a jelzés szintjén, valamint a felismerést követően a 

szakvéleményekben foglaltak megismerése és betartása valamint a nyomon követés 

szintjén. 

Minden osztályfőnök a fentieken túl a törvényi feladatok ellátása, a határidők figyelemmel 

kísérése és betartása továbbá a kapcsolattartás és a nyomon követés szintjén (szülő, szakember, 

intézményi koordinátorok). 

• Az intézményi és az utazó hálózat fejlesztő szakemberei a tájékoztatás, kapcsolattartás, 

kötelező adatszolgáltatás, nyomon követés és a beavatkozás szintjén. 

• Az intézményi koordinátorok a törvényi előírások betartása és betartatása, a tájékoztatás, a 

beavatkozás, a kapcsolattartás, a kötelező adatszolgáltatás, a nyomon követés és az 

ellenőrzés szintjén.  

• Az intézményvezetés a nyomon követés és az ellenőrzés szintjén. 

 Iskolánk kiegyensúlyozott szeretetteljes légkörében eredményesebb a tanulás, a társas 

kapcsolatok alakulása, a kudarc- és stresszhelyzetek kezelése, ezért a tanulók komplex fejlesztése 

érdekében szem előtt tartjuk az esélyegyenlőség elvének érvényesítését, az oktató-nevelő 

munkában a személyes példamutatás fontosságát, az emberi méltóság, az emberi jogok 

tiszteletét. 

 Kiemelt alapelvnek tekintjük a tolerancia, a mássághoz való pedagógiai alkalmazkodást, 

valamint a gyermekkel való egyéni bánásmódot, az oktató – nevelő – fejlesztő tevékenységben 

résztvevő szakemberek folyamatos együttműködését. 

1.7.1.1 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése során alkalmazott 

pedagógiai módszereink, elveink  
• Pedagógusaink alkalmazzák a differenciálást, a speciális eljárásokat az együttnevelés – 

oktatás sikere érdekében. 

• Óráinkat, foglalkozásainkat úgy tervezzük és szervezzük, hogy felkeltse és fejlessze a 

tanulók kíváncsiságát, tanulási kedvét. 

• A hibákat a tanulási folyamat szükséges velejáróinak tekintjük. 
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• A segítségnyújtáskor az öntevékenységet erősítjük – azt szeretnénk, hogy tanulóink csak 

annyi segítséget vegyenek igénybe, amennyire szükségük van. Így érhetjük el önállóságuk, 

önbizalmuk és egyéni képességeik fejlődését. 

• A házi feladatok értelmes kiegészítői a tananyagnak. 

1.7.1.2 Műhelymunka – a tanári együttműködés formái: 
• Rendszeres esetmegbeszélések tartása, melyek koklúziói rendszeresen beépítésre kerülnek 

a fejlesztő munkába.  
• Az SNI koordinátor és az SNI fejlesztésben résztvevő szakemberek folyamatos 

nyomonkövető tevékenysége. 
• Osztályozó értekezleteken a fejlődés nyomon követése és szóbeli beszámolás. 
• Félévi szakmai beszámolók. 
• Egyéni megbeszélések a szaktanár, az osztályfőnök és a gyógypedagógus között. 

1.7.1.3 Az értékelési rendszer eszközei: 
• A szöveges értékelés az EMMI rendelet irányelveinek megfelelően történik. Elsődleges 

szempont az egyéni fejlettségi szinthez mért értékelés, és az önmagához mért fejlődés 

értékelése valamint a fokozatosság elvének betratása. Alkalmazzuk az árnyalt értékelést, 

ezek módszere, helye és szerepe a PP-ben pontosan meghatározott. 

• Szükség esetén – a szakvéleményben javasoltak szerint – hosszabb felkészülési időt 

biztosítunk az írásbeli beszámolókon, vizsgákon. 

• Szükség esetén engedélyezett az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli 

beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltása.  

1.7.2 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 
küzdők segítése 

 A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség 

problémája, amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek. A zavar létrejötte egy 

folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-iskolás években és a családi 

háttérben keresendő.  

 Általános feladatunk magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a szakértői 

bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. A szakértői bizottságok javaslatai 

alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló támogatása, osztályközösségbe történő 

visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő 

pedagógusok közreműködésével. A fejlesztő munka is eltér a „hagyományos” pedagógiai 

tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a 

gyerekek iskolai teljesítményét javítják. 

 Az SNI tanulók fejlesztésének célja, hogy a tanulók képessé váljanak az általános iskolai 

követelmények elsajátítására a nevelés-oktatás terén. A fejlesztés kiterjed a tanuló egész 

személyiségére. Figyelembe veszi a tanuló egyéni jellemzőit, készségeit, képességeit. 

1.7.2.1 A BTMN zavarral küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységünk: 

Az okok keresése és feltérképezése: 
 A beilleszkedési zavarok korai megelőzésében nagyon fontos szerepe van az ép, 

„működő” családnak. Az egységes családszerkezet megbomlása könnyen vezethet a magatartási 

problémák kialakulásához. (pl.: munkanélküliség, válás, negatív társadalmi hatások.) Ezért a 

családi nevelés megismerése fontos feladatunk. 
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Ennek nélkülözhetetlen formái: 

A családlátogatás, mely iskolánk 1. és 5. évfolyamán kötelező, ezen felül szükség szerint. 

• A fogadóórák az éves munkaterv eseménynaptárában meghatározott időben illetve 

előzetes bejelentkezés esetén ettől eltérő időpontban. 

• A szülői értekezletek, egy tanévben három alkalommal, ezen felül rendkívüli esetekben; 

• A nyílt napok. 

• Problémák esetén egyéni beszélgetés a szülőkkel. 

1.7.2.2 A BTMN zavarral küzdő gyerekek segítése: 
Intézményünkben kidolgoztuk a BTMN tanulók nyomonkövetésének eljárásrendjét. Ennek 

megfelelően intézményi BTMN koordinátor segíti a BTMN tanulók ellátásával kapcsolatos 

feladatok koordinálását, a BTMN ellátásban résztvevő szakemberek és intézmények közötti 

folyamatos kapcsolattartást. Természetesen a legfontosabb a BTMN tanulóink ellátása során a 

pedagógus empátiás képessége, segítőkészsége, pozitív beállítódása.  

A tanulók fejlesztése során alkalmazott pedagógiai tevékenységek: 

• Egyéni beszélgetések; 

• Közösen töltött szabadidős tevékenységek alatti célirányos megfigyelés; 

• Konzultáció az érintett munkatársakkal; 

• Megkülönböztetett figyelem tanúsítása; 

• Határozott, következetes, egyértelmű és kiszámítható bánásmód alkalmazása; 

• Osztályfőnökeink évente legalább egyszer szociometriai felmérést készítenek az osztályon 

belüli kapcsolatrendszerek megismerésére. Az értékelés segítséget nyújt a beavatkozási 

lehetőségek felderítésére és nagy pedagógiai érzékkel való kezelésére. 

• A szabadidő helyes irányú eltöltésének együttes megszervezése. A beilleszkedési 

magatartási nehézségekkel küzdő gyermek érdeklődésének megfelelő csoport keresése. 

 A valós énkép és a helyes önértékelés kialakítása a család és az iskola együttes feladata. 

Segítenünk kell a gyermekeket abban, hogy: 

• Megértsék önmagukat, 

• Képesek legyenek az önuralomra, tanulják meg kezelni saját energiájukat, és indulataikat, 

 Annak érdekében, hogy feloldhatóvá váljanak az ellentmondások a gyermekekkel 

szemben támasztott követelményekben, elsősorban a tanulmányi teljesítményben, szükséges és 

fontos: 

• egyénre szabott tanulási stratégiák kidolgozása, 

• a tanulás tanítása, 

• a korrepetálási lehetőségek biztosítása, 

• a differenciált óravezetés, 

• felvételi előkészítő tanfolyamok szervezése, 

• felzárkóztató foglalkozások tartása, 

• tanulószobai csoportok működtetése 

1.7.3 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 Az iskola feladata és egyben kötelessége, hogy minden gyermek személyiségének 

optimális kibontakoztatását elősegítse, tehetségét felismerje és kibontakoztassa. Különösen 

fontos ez, ha a gyermek családjától nem kap meg minden segítséget képességei 

kibontakoztatásához. A tehetséggondozás tehát nem más, mint az egyéni utak egyengetése. A 
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tehetség gondozás során különféle módszerek alkalmazására nyílik lehetőség minden iskolában. A 

mi intézményünk az alábbi lehetőségekkel rendelkezik: 

1.7.3.1 A tanórai keret lehetőségei: 
• differenciálás, gazdagítás, az önálló tanulás képességének fejlesztése; 

• csoportos differenciálással a logikus gondolkodás és a kreativitás fejlesztése; a szociális 

kompetenciák fejlesztése; 

• egyedi pályamunkák, kiselőadások, projektek készítése és prezentálása, a 

problémamegoldó képesség, az eredetiség, sokoldalúság fejlesztése, az érdeklődési körök 

gazdagítása, az összefüggésekben történő elmélyülés elősegítése, a szóbeli 

megnyilvánulás, a kritikai gondolkodás megerősítése; 

• drámapedagógiai eszközök alkalmazása, 

• kooperatív technikák alkalmazása, 

• önálló (lehetőség szerint digitális) ismeretszerzési technikák kipróbálása, használata 

Iskolánkban köznevelési típusú sportiskolai képzés működik.  

A sportiskola feladata az egész életen át tartó, testkulturális tevékenységprofil kialakítása. 

Ebben az iskolatípusban az iskolai testnevelés aktívabb szerepet vállal az önkifejezésben, az 

önmegvalósításban. 

• Alsó tagozaton a sportiskolák biztosítják a 6-10 éves korú gyerekek számára a sportos 

életmód kialakítását, a sport megszerettetését, a sokoldalú képességfejlesztést. Ebben az 

életkori szakaszban a tanulók nagy része még nem választ sportágat, ezért a kerettanterv 

lehetővé teszi a diákok számára, hogy megismerkedjenek különböző sportágakkal, akár ki 

is próbálják azokat, és a felső tagozatba lépéskor már a választott sportág edzésein 

vegyenek részt. Az önismereti órákon drámapedagóiai eszközökkel készítik föl a tanítók 

tanulókat arra, hogy megismerjék saját adottságaikat, képességeiket valamint képessé 

váljanak a versenysportoló életmód kihívásainak a feldolgozására.  

• A sportiskolai osztályok heti 5 testnevelés órán vesznek részt, mely keretein belül, külső 

helyszínen szakági fejlesztés is folyhat.  

• Felső tagozaton kötelező a sportiskola diákjai számára a sportegyesületben végzett 

szakági edzés. 

• Felső tagozaton folytatódik sportiskolásaink önismereti fejlesztése a felsőbb 

évfolyamokon olimpiaismeretet tanulnak, mely kiegészül sportegészségügyi és sportetikai 

képzéssel. 

 Iskolánk felső tagozatán is lehetőségük van a kiemelkedő képességű gyerekeknek, hogy 

tudásukat tökéletesebbé tegyék. Pedagógusaink csoportbontásban tanítják a matematika, 

informatika, technika és idegen nyelv tárgyakat, folytatódik a köznevelési típusú sportiskolai 

képzés, ahol segítjük és támogatjuk országunk leendő sporttehetségeinek fejlődését.  

Néptáncoktatásunk is jelentős színtere a tehetséggondozásnak. 

 Fokozott figyelmet fordítunk az önálló ismeretszerzési technikák elsajátíttatásának. 

Minden tantárgy lehetőséget ad a könyvtárhasználati ismeretek fejlesztésére. Ennek érdekében 

szorgalmazzuk az egyéni pályamunkák és kiselőadások készítését, az önálló projektfeladatok 

alkalmazását. Lehetőséget teremtünk a digitális távtanulásra. E tanulási-tanítási formának kiemelt 

szerepe van a sportiskolai képzés során, hiszen 7.-8. évfolyamon sportiskolásaink növekvő 

számban vesznek részt versenyeken, edzőtáborozásokon. Az önálló ismeretszerzés megtanulása 

számukra rendkívül fontos. 
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1.7.3.2 Tanórán kívüli lehetőségek: 
 A tanórán kívüli foglalkozások egy része a tehetséggondozást, a tovább tanulásra való 

felkészítést szolgálja. Más részük olyan képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amelyekben 

a gyermekek jelentős része tehetséget mutat. 

 A tehetséggondozás szinterei a rendszeres délutáni foglalkozások, melyek lehetőséget 

biztosítanak diákjaink számára a speciális képességek fejlesztésére (szakkörök, énekkar, néptánc, 

sportfoglalkozások), valamint iskolán kívüli ismeretszerzésre (színház, mozi, múzeum, 

könyvtárlátogatások, planetárium). Másrészt játékosabb, kötetlenebb formában nyújtanak 

lehetőséget a tanórákon szerzett ismeretek bővítésére, elmélyítésére. 

 Ugyanezt a célt szolgálják a versenyek, vetélkedők levelező versenyek (Kőrösi-napok, 

városi, területi, országos szaktárgyi versenyek, lakóhely ismereti vetélkedő, vers-és prózamondó 

versenyek, műveltségi vetélkedők, évfordulókhoz kapcsolódó vetélkedők, elsősegélynyújtó 

versenyek és a sportversenyek széles köre). 

Gyermek nyelvizsga központként működünk. Diákjainkat ösztönözzük az alapfokú 

nyelvvizsga letételére angol és német nyelvből egyaránt. Felkészülésüket támogatjuk, nyomon 

követjük. 

1.7.3.3 Kapcsolataink ápolása 
 A tehetséges gyerekek továbbirányítása céljából folyamatosan tartunk kapcsolatot 

tehetséggondozó központokkal, ugyanúgy, mint a tehetséges gyermekek szüleivel. Kölcsönös jó 

viszonyt tartunk fent a Radnóti Miklós Gimnáziummal, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárral, a 

VOKE József Attila Művelődési Központtal, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával, a 

Vöröskereszt Városi Szervezetével. 

 Városi programok résztvevői diákjaink: néptánc csoportjaink, énekkarunk. Kirándulásokat 

(Túraszakkör, határainkon túli kirándulások), erdei iskolát, nyári táborokat (néptánc, kézműves, 

angol-, német-, sí-, röplabda- és sporttáborokat szervezünk.  Az erdélyi Székelykeresztúron, a 

Sóskúti Néptánc fesztiválon tánccsoportjaink lépnek fel. 

 A tehetség elismerése során törekszünk tehetséges tanulóink kiemelkedő 

teljesítményeinek példaként való állítására. Ennek lehetőségei a szóbeli és írásbeli dicséretek, a 

tárgyi jutalmak (pl.: könyv), az emlékérmek adományozása (nevelési tervünkben meghatározott 

elvek alapján). Több fórumon törekszünk arra, hogy az eredményekről a „külvilág” is értesüljön 

(iskolánk honlapja, közösségi oldalak, Dicsőség Fal, egyéb iskolai hirdető felületek és tárlók).  

A tehetséggondozó tevékenység mérése 

 Iskolai adatbázisban tartjuk nyilván a félévi és év végi szaktárgyi eredményeket, 

versenyeredményeket, az országos és iskolai méréseken elért eredményeket és a továbbtanulást, 

továbbá az igazgatói dicséreteket. Ezen adatok rendszeres elemzésével tervezhetővé válnak a 

tehetséggondozásban végzendő további feladataink. 

 Tehetséggondozó tevékenységünk eredményességét jelzik számunkra a Kőrösi napok 

tanulmányi és sportversenyeinek eredményei, az évfolyam dolgozatok, kompetenciamérések, 

iskolai mérések eredményei, a sikeres versenyeredmények, a középiskolai felvételi eredmények 

sikeressége, a nyelvvizsgák eredményessége, az elégedettségi kérdőívek. 
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1.7.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 Iskolánk hosszú távú oktató-nevelő munkájának egyik kiemelkedő célkitűzése a hátrányos 

helyzet és a veszélyeztetettség korai felismerése, lehetőségeink szerinti megelőzése, a 

veszélyeztetettségből adódó hátrányok lehetőség szerinti csökkentése, a veszélyeztetett tanulók 

helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. 

Az iskola gyermekvédelmi jelzőrendszer, hiszen 

• a legfontosabb társadalmi intézmény, ahol a gyerekek életük jelentős részét töltik, 

magatartásuk, viselkedésük naponta figyelemmel kísérhető.  

• az iskolában minden gyermekről többoldalú információhoz lehet jutni  

• a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek kiszűrhetőek a tünetek alapján 

(tudásbeli hiányok, nem megfelelő viselkedés, elhanyagoltság, ruházat és higiénia stb.)  

1.7.4.1 Feladataink a gyermekvédelmi munkában  
 Az oktatási-nevelési intézmények feladata, hogy felismerjék a problémát, keressék az 
okokat, segítséget nyújtsanak, illetve jelezzenek az illetékes szakembereknek, ezért feladataink: 

• Tanulóink egészséges, biztonságos és kulturált életvitelének figyelemmel kísérése.  

• A nyugodt, kiegyensúlyozott, a másságot is elfogadó légkör biztosítása.  

• A családdal való jó kapcsolat és együttműködési készség kialakítása.  

• A veszélyhelyzetek időbeni feltárása.  

• Együttműködés az óvónőkkel, védőnőkkel, a potenciálisan veszélyeztetett tanulók 

felmérése, gondozása terén.  

• A veszélyeztetett tanulók beilleszkedésének fokozott figyelemmel kísérése.  

• Meglévő problémák esetén a gyermek számára legkedvezőbb megoldások keresése, 

biztosítása.  

• A döntéshozatalokban a szülő, gondviselő bevonásával való együttműködés.  

• Indokolt esetben külső intézmények, szakemberek, hatóságok bevonása.  

• Pályázatok készítése az önhibájukon kívül elszegényedett családok gyermekeinek, illetve a 

veszélyeztetett tanulók segítésére, kulturális és üdülési lehetőségek biztosítására.  

• Krízishelyzetekben gyors segítségnyújtás.  

• A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében, a hátrányos helyzet időbeni 

felismerése.  

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése, a szülővel és a gyermekvédelmi 

szervekkel való szoros együttműködés (esélyegyenlőségűk biztosítása) 

• A gyermek személyiségfejlődésének és szocializációjának segítése.  

• Az osztályfőnökök gyermekvédelmi munkájának támogatása, tanácsadás.  

 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat intézményünkben gyermekvédelmi feladatokkal 

megbízott kolléga végzi munkaterv alapján. Munkáját segíti minden pedagógus, az iskolai szociális 

munkás, az iskolaorvos és iskolai védőnő, az iskolapszichológus és a fejlesztőpedagógus. 

Feladatai: 

• A tanév kezdetekor a tantestület tagjai, az osztályok javaslata alapján elkészíti a 

hátrányos, veszélyeztetett és sajátos nevelési igényű tanulók nyilvántartását. Helyzetüket 

figyelemmel kíséri, javaslatot tesz segítésükre. 
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• Figyelemmel kíséri a szakvéleményekben, szakértői véleményekben foglaltak 

megvalósulását. Minden tanév június 30-ig jelzi a Nevelési Tanácsadó felé a következő 

tanévben lejáró szakvéleményeket, a kontrollvizsgálatok szükségességét. 

• Kapcsolatot tart a gyermekvédelmi feladatok ellátása során az önkormányzati, 

gyermekjóléti, gyámügyi, nevelési szakfeladatot ellátó szervezetekkel, személyekkel, a 

rendőrség ifjúságvédelmi csoportjával, a Vöröskereszt Városi Szervezetével, az 

iskolaorvossal, az iskolai fogorvossal, az iskolai védőnőkkel és az iskolában működő 

szakemberekkel (logopédus, gyógy-testnevelő, pszichológus). 

• Szülői értekezleten, osztályfőnöki órán, honlapon, elektronikus naplón keresztül 

tájékoztatja a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat a gyermekek jogairól, a gyermekek 

érdekében működő szervezetekről, azok szolgáltatásairól, elérhetőségéről. 

• Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos prevenciós programokat szervez 

tanulóinknak és szüleiknek. 

• Alkalmanként illetve szükség szerint a tantestülettel eset-megbeszéléseket tart a 

problémák részletes megvitatására, megoldására. 

• Felhívja a figyelmet a veszélyeztető tényezőkre, azok korai felismerésére, segít a 

problémák megoldásában. 

• Veszélyeztetettség esetén azonnal értesíti az iskolai szociális munkás segítségével a 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot, a gyámügyet és az önkormányzat jegyzőjét, 

szükség esetén a rendőrséget. 

• Családlátogatást tesz a gyermek és szülők jobb megismerése érdekében. 

• Figyeli a pályázati lehetőségeket, és él vele. 

• Együttműködik a pályaválasztási felelőssel. 

• Bizalmat alakít ki és tart fenn az iskola tanulóinak körében (, személyes beszélgetések). 

 A családokkal igyekszik olyan folyamatos kapcsolatot kialakítani, hogy a szülő szükség 

esetén elvigye gyermekét a megfelelő szakrendelésre, szakvélemény kérése érdekében. A sajátos 

nevelési igényű tanulók szakrendszerű segítéséről az iskolavezetéssel konzultál. 

1.7.5 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
integrációját segítő tevékenységek 

 Az esélyegyenlőség megteremtésének egyik eszköze a szociális hátrányok enyhítését 

segítő pedagógiai tevékenység, mellyel azokat a tanulóinkat segítjük, akiket különböző tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. 

 Egy gyermek helyzetét sok tényező befolyásolhatja: az adottságai, az egészségi állapota, 

testi épsége, a család légköre, a harmónia szintje szülei házasságában, és nagymértékben a család 

szociális helyzete, életkörülményei, életmódja. 

 Valamennyi pedagógus törvény által előírt kötelessége felismerni, és az ifjúságvédelmi 

felelősnek jelezni a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulót. Az osztályfőnökök széleskörű 

kapcsolattartásuk alapján sok és megbízható információkkal rendelkeznek tanítványaikról. 

Hátrányos helyzetűnek akkor minősíthetünk egy-egy gyermeket (családot), ha több dimenzióban 

is olyan hátrány mutatkozik, amit a család saját erejéből nem képes ellensúlyozni, ennek 

következtében az alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségeik korlátozottak. 

 A szociális hátrányok enyhítése érdekében iskolánkban az alábbi tevékenységi formák 

alakultak ki: 
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• A gyermekvédelmi felelős tanév elején az osztályfőnökök segítségével elkészíti a 

hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető tanulók névsorát. Ezen, szükség esetén tanév 

közben korrigál, a változásokat esetlapok és munkanapló alapján regisztrálja. A munkát 

nevezettek nagy tapintattal végzik. 

• A nehéz szociális helyzetben lévő családok esetén az önkormányzat és társadalmi szervek 

(pl.: Vöröskereszt) segítségét kérjük. Javaslatokat teszünk a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatáson túl rendkívüli segély odaítélésére, étkezési díj csökkentésére, egyéb 

lehetőségek odaítélésére (pályázatok, táboroztatások, alapítványi támogatás, stb.) 

• Az ingerszegény családi háttér ellensúlyozására sokféle szabadidős programot szervezünk. 

Figyelünk arra, hogy azok a gyermekek is részt vegyenek ezeken – az esélyegyenlőség 

erősítése érdekében -, akiknek családja nem tudja biztosítani a hasonló programokat. 

• Minden jelentkező gyermeknek napközi otthonos, tanulószobai foglalkozást biztosítunk. 

A gyermekvédelmi felelős az iskolai szociális munkással és az osztályfőnökkel együtt 

szükség esetén családlátogatást végez, környezettanulmányt készít (ismereteket szerez a 

család életéről, anyagi, kulturális állapotáról, benne a tanuló helyzetéről), további 

intézkedéseket kezdeményez, mert szükséges a tanulók és otthoni körülményeiknek 

körültekintő, alapos megismerése, olyan családlátogatás által, ahol a szülők kérdezhetnek, 

ahol az őket foglalkoztató, a gyermeket érintő gondokról, problémákról őszintén 

beszélhetnek. 

• A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepe van az iskolai szociális munkásnak, aki a 

tanulóknak illetve a szülőknek segít egyéni és csoportos tanácsadással az élethelyzetek 

nehézségei, konfliktushelyzetek, szociális problémák megoldása során. Közvetít a 

különböző szakszolgálatok, társintézmények (tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, munkaügyi 

hivatal, drogambulancia stb.) és a tanulók, szülők között. Tevékenységével kiegészíti az 

iskolánkban folyó pedagógiai tevékenységet hátrányos helyzet, szegénység, sajátos 

nevelési igény, etnikai kisebbséghez tartozók, egyszülős család, elhanyagolt, bántalmazott 

gyermek, veszélyeztetett gyermek, magántanulók, családi krízishelyzetek, iskolakerülés 

esetén. 

1.8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi 

rendje 
 A tanulók és a tanuló közösségeket érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli 

szabadidős tevékenységére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat 

jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. A diákönkormányzatot 

megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az 

iskolai diákönkormányzat vezetőségének a véleményét. A működéséhez szükséges feltételeket az 

intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és 

működési szabályzata szerint alakítja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a 

diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a nevelő testület egyetértésével – az 

igazgató bízza meg.  
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 Iskolánkban rendesen évi egy alkalommal kerül összehívásra a diákközgyűlés, a 

diáknapon. A diáknapot a diákönkormányzat szervezi, saját elképzelései szerint. A diáknapon 

megrendezett diákközgyűlésen az iskola igazgatója tájékoztatja a diákokat az őket érintő, 

törvényben előírt dolgokról. (Házirend módosítása és tapasztalatai, éves munkaterv, stb.) 

 A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az 

igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja.  

 A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni: 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

• a házirend elfogadása előtt. 

 A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 Iskolánkban a diákönkormányzat képviseli iskolánkat a városi ünnepségeken nemzeti 

ünnepeink alkalmából. Ezen túl, minden évben, az aradi vértanúk emlékére virágokat helyeznek el 

és mécseseket gyújtanak az Október 6-i emlékműnél, iskolai ünnepeken iskolánk Kőrösi szobrainál 

és domborművénél. A névadó Kőrösi Csoma Sándor születésnapja apropóján szervezetett Kőrösi 

emléktúrán koszorút helyeznek el a pilisi emlékműnél. A DÖK képviselői segítenek az iskolai 

programok lebonyolításában, azokon házigazdai teendőket látnak el. A diáknapon diák igazgatót 

választanak. A nyolcadikos képviselők megszervezik a ballagás előtti szerenádot. A tanév során a 

DÖK az alábbi programokat szervezi: 

• Mikulás buli  
• Diáknap 
• Diák közgyűlés 

1.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola 

partnereivel 

1.9.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről 

tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget 

érintő döntéseket iskolagyűléseken, a reggeli sorakozónál, az elektronikus naplón keresztül, 

valamint kifüggesztett hirdetések formájában hozzuk diákjaink tudomására. 

 Iskolánk valamennyi tanulója szabadon, a megfelelő formában elmondhatja véleményét, 

vagy leírhatja tanárának, osztályfőnökének, az iskola vezetőinek, a diákönkormányzatnak és a 

szülői munkaközösség tagjainak. 

 Ügyeik intézéséhez az iskolatitkárt minden nap a szünetekben vagy a tanórák után 

kereshetik. 

Az iskolai előmenetelről tanáraink a diákokat is rendszeresen tájékoztatják. A tájékoztatás 

bátorító, az erőfeszítéseket és az eredményeket elismerő kell, hogy legyen. A tanév eleji első 

szakórán minden pedagógusunk tájékoztatja diákjait az elvárásairól, az általa használt értékelési 

rendszerről és módszerekről. Pedagógusaink számára előírás, hogy a szóbeli osztályzatokat 
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azonnal, írásbeli osztályzatot pedig az értékelés elkészültét követő órán beírják az elektronikus 

naplóba. Iskolánkban megállapodás szerint a témazáró dolgozatokról legalább egy héttel 

korábban tájékoztatjuk a diákokat és szüleiket is az elektronikus napló erre kialakított felületén. 

Hasonló tájékoztatást adhatnak a pedagógusok kisebb órai dolgozatok megírásáról.  

 Tanulóink rendszeres tájékoztatását szolgálják az iskolai hirdetőtáblák. Hirdető felület 

fogadja az iskolába érkezőt általános információkkal. Pedagógiai célzattal működtet 

hirdető/kiállítási felületet néhány munkaközösségünk (humán, reál, testnevelés) vagy 

szaktanárunk (környezeti és művészeti nevelés). Ezeken túl vitrinekből és üveges tárlókból is lehet 

bizonyos információkhoz jutni – pl. kézműves pályamunkák meghirdetésekor ide kerülnek 

kiállításra a legsikeresebb diák alkotások. Nagyméretű vitrines szekrényekben iskolai kupáink és 

érmeink tekinthetők meg. Az iskolai órarend és tanulói ügyeleti rend a portásfülkére kerül 

kiragasztásra, az egyes osztálytermek órarendjei pedig a tantermek ajtói mellett találhatók. 

Alkalmanként az osztálytermek melletti szekrények is hirdetőfelületként szolgálnak, és 

rendszeresen használjuk a paravánokból épített figyelemfelkeltő hirdető falat, pl. a 

pályaválasztással kapcsolatos feladatok kifüggesztésére vagy az iskola napok, diáknap, stb. 

programjainak bővebb ismertetésére. 

 A Házirend és az SZMSZ tanulókra vonatkozó részeit az osztályfőnökök ismertetik minden 

tanév első tanítási napján a tanulócsoportokkal. Az iskola alapvető dokumentumait (nevelési és 

pedagógiai program, munkaterv tanulókat érintő részeit) minden esztendőben a 

diákönkormányzatot segítő felnőtt ismerteti az év eleji első diáktanácsülésen. Valamennyi fentebb 

felsorolt dokumentum az intézmény beszámolóival az iskola könyvtárában a diákok számára is 

hozzáférhető, illetve az iskola honlapjáról letölthető.  

 Rendszeresen használjuk a diákok tájékoztatására az elektronikus napló kínálta 

lehetőségeket. Elérhető tanulóink számára a honlapunkon kialakított külön jelszavas felület, 

melyről az iskolai fejlesztésű, tanáraink által készített interaktív vagy egyéb tanulást segítő 

tartalmakat, prezentációkat, órai vázlatokat tölthetik le. 

 Egyes iskolai csoportjaink külön felületet hoztak létre bizonyos közösségi oldalakon. Ezek 

segítségével tagjaikat – gyerekeket és szülőket – azonnal informálni tudják. (pl. néptánc 

csoportjaink)  

 Vannak osztályaink, akik saját honlapot működtetnek. A digitális tanulás megszervezésére 

és az ehhez szükséges kapcsolattartásra iskolai szinten a Microsoft Teams rendszer került 

kiépítésre. 

 Táborozások idején jól bevált forma a gyors és ingyenes, széleskörű tájékoztatásra és 

üzenetváltásokra a blog írás.   

1.9.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 A szülő természetes igénye és törvényes joga, hogy tanköteles gyermeke tanulmányi 

előmeneteléről és az iskolában tanúsított viselkedéséről rendszeres tájékoztatást és visszajelzést 

kapjon. Ezért iskolánk a tanév során előre meghatározott, az általános munkaidőn túli 

időpontokban szülői értekezleteket és fogadóórákat tart. Ezek konkrét időpontját az iskolai éves 

munkaterv rögzíti. 

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

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében, szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
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választott képviselőik, tisztségviselőik útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett 

gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz, vagy az intézményi 

tanácshoz fordulhatnak.  

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével.  

 A szülők és más érdeklődök az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, intézményi programjairól, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint 

igazgató helyetteseitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgató 

helyettesi fogadó órákon kérhetnek tájékoztatást. 

 A szülők szülői értekezleteken, fogadóórákon, valamint az előző fejezetben leírt 

tájékoztató csatornákon keresztül értesülhetnek az iskola életéről.  

A szülői értekezletek: 

 A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak 

tájékoztatást gyermekük osztályfőnökétől. Az 5. évfolyamon a szeptemberi szülői értekezleten az 

igazgató bemutatja az osztályban tanító valamennyi pedagógust. A tanév során osztályonként 

három szülői értekezletet tartunk. Amennyiben az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség 

szükségesnek látja, rendkívüli szülői értekezlet hívható össze.  

Szülői fogadóórák: 

 Az iskola valamennyi pedagógusa a munkarendben meghatározott időpontokban szülői 

fogadóórát tart. Amennyiben a gondviselő, a szülő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni 

szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kérhet az érintett 

pedagógustól. 

Az iskola honlapja: 

 Minden, a szülők és tanulók széles körét érintő információ felkerül iskolánk honlapjára. Az 

iskola honlapjáról közvetlenül elérhetők az iskola egyéb internetes felületeti. (YouTube csatorna, 

blogok, közösségi oldalak)  

Elektronikus napló: 

 Az elektronikus naplóhoz minden tanuló és minden szülő hozzáférést kap az adott tanév 

elején. A számítógéppel vagy internettel nem rendelkező szülők és diákok az elektronikus napló 

információihoz munkanapokon az iskolai könyvtár nyitvatartási idejében, az ott felállított 

számítógépes munkaállomásokon férhetnek hozzá. 

Nyílt órák: 

 Minden pedagógusunknak lehetősége van – az iskolavezetéssel előre egyeztetett 

időpontban – nyílt órát, bemutató órát vagy nyílt napot tartania. A leendő első osztályosok 

szüleinek kínált „Kukucska” programoknak jól felépített és népszerű rendszerét működktetjük...

 A hivatalos együttműködési formákon túl nagy hagyománya van iskolánkban a szülőkkel 

közösen megrendezett programoknak. Minden rendezvényünk nyilvános, azokra szeretettel 

várjuk a szülőket. Szívesen vagyunk együtt a szülők-pedagógusok bálján. Az SZMK hivatalos 

gyűlésein túl az iskolai szülői munkaközösségi tagokkal is igyekszik az iskolavezetés legalább évi 

négy alkalommal személyesen találkozni. Havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre 

táncházaink, ahová egész családokat várunk. Szintén családi programnak hirdetjük a kétheti 

rendszerességgel zajló túráinkat. Várjuk a szülőket a karneváljainkra, kulturális gála műsorainkra – 
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de támogatjuk a családokkal történő együtt utazást az erdélyi Sóskút Fesztiválra is. Várjuk a 

szülőket sportrendezvényeinkre.. Mindezeken túl az egyes osztályok szívesen és rendszeresen 

tartanak közös bográcsozást, évzáró vagy évnyitó közösségépítő találkozásokat a szülőkkel. 

1.10 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

1.10.1 A vizsgaszabályzat célja 

 Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglalt felhatalmazás 

alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 

1.10.1.1 A vizsgaszabályzat hatálya 
 Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javítóvizsgákra vonatkozik. 

 Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

1.10.1.2 A tanulmányok alatti vizsga típusai 

Osztályozóvizsga 

 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha: 

• egyéni munkarendű tanuló, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• a Nkt. 51.§-ban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása 

érdekében vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Különbözeti vizsga 

 A tanuló különbözeti vizsgát tesz, ha intézményünkbe való átvételét kérelmezi, és az 

igazgató az átvétel feltételeként a különbözeti vizsga letételét szabja. 

• A különbözeti vizsgára a bizonyítvány benyújtásával kell jelentkezni. A vizsgaengedélyt az 

igazgató adja, és ő állapítja meg a különbözeti vizsga anyagát is, kivéve, ha valaki külföldi 

bizonyítvány alapján jelentkezik vizsgára. 

• A különbözeti vizsga azokra a tantárgyakra, illetőleg tananyagokra terjed ki, amelyeket a 

tanuló az érvényes tantervből és bizonyítványból megállapíthatóan az előző 

osztály(ok)ban nem tanult. 
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• Ha a tanulónak tanulmányai folytatásához egynél több osztály anyagából kell különbözeti 

vizsgát tennie, akkor engedélyezhető számára az egy-egy osztályból a félévenkénti vagy az 

összevont különbözeti vizsga letétele. 

• A vizsga ideje általában az iskolaváltás lehetséges időpontját megelőző hét. 

• A vizsgáztató tanárok lehetőleg annak az osztálynak a tanárai, amelyben sikeres szereplés 

után a tanuló folytathatja tanulmányait. 

• A vizsga lebonyolítása az osztályozóvizsgára előírtak szerint történik. 

Javítóvizsga 
 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha: 

• a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

Pótló vizsga 
 Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távolmarad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

1. Magyar nyelv és irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI 
 

2. Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI 
 

3. Matematika ÍRÁSBELI 
 

  

4. Történelem ÍRÁSBELI 
  

5. Hon- és népismeret 
 

SZÓBELI 
 

6. 

Természetismeret/Környezetisme

ret 

ÍRÁSBELI 
  

7. Fizika ÍRÁSBELI   
 

8. Kémia ÍRÁSBELI    

9. Biológia ÍRÁSBELI   

10. Földrajz ÍRÁSBELI   

11. Informatika   GYAKORLATI 

12. Technika és életvitel   GYAKORLATI 

13. Ének-zene  SZÓBELI  

14. Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
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15. Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

1.10.2  A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos 
intézményi eljárásrend 

• A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, 

azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

• A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az 

intézmény honlapján közzétesz.  

• A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem 

száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga 

kezdete előtt 10 nappal írásos értesítést kap 

• Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

• A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A 

vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 6 héttel írásbeli 

tájékoztatást kap. A tantervi minimum követelményeket az iskola házirendje tartalmazza, 

ami az iskola honlapján folyamatosan megtekinthető.  

• A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató adhat.. 

• A vizsga formája lehet szóbeli vizsga, írásbeli vizsga és gyakorlati vizsga. Egy vizsga állhat 

szóbeli és írásbeli vizsgarészből is. A vizsga formáját az iskola helyi tantervében 

tantárgyanként határozza meg. 

1.10.2.1 A tanulmányok alatti vizsgák különös – eljárási - szabályai 
• Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 

kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 60 perc. 

• Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

• A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt 

kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár, aki a tanulót 

előzőleg tanította. 

• Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.  

• A vizsgán, az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. 

• A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására 

legalább 20 percet kell biztosítani. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a 

feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt 

húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.  

• A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 
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• Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére nem 

megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a 

vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, 

mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell 

adni annak megismétlésére. 

• A vizsga a vizsgázó számára díjtalan és nem nyilvános. 

• A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

• A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 

a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

• A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel. 

• A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni. 

• A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) 

céljára kapott papírlapot az iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő 

kérésre, egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba 

betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni. 

• Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

• A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni. 

• A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

• A szülő a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be írásban, 

hogy gyermeke, év végi osztályzatának megállapítása céljából, független vizsgabizottság 

előtt kíván számot adni tudásáról. Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok 

alatti vizsgát az illetékes Kormányhivatal által kijelölt intézmény szervezi. Az iskola 

igazgatója 5 napon belül továbbítja a kérelmet a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, 

amelyik a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

1.11  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony átvétel útján is 

keletkezhet. Az átvétel jelentkezés alapján történik. Az átvételről az iskola igazgatója dönt. 

 Az iskolarendszer átjárható, így a fogadó intézménynek a Köznevelési törvényben foglalt 

keretek között megállapított követelményei alapján más iskolába vagy iskolatípusba akár tanév 

közben is át lehet lépni. A tanuló átvételére – ha az iskolaváltás nem jár iskolatípus-változtatással 

– a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

 Az iskola köteles átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye a körzetében található. 

 Ha a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye nem az iskola körzetében van átvételéről az 

iskola igazgatója dönt. 
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 Ha az iskolaváltás iskolatípus váltással is jár, az iskola igazgatója dönt az átvétel 

feltételeiről. Amennyiben a tanuló korábbi iskolájában nem tanult olyan ismereteket, amelyeket 

iskolánk Pedagógiai Programja előír, úgy ezen ismeretek megszerzése érdekében az átvételt, ezen 

tárgyakból tett különbözeti vizsgához kötheti egyéni segítségnyújtás, türelmi idő biztosításával. 

Sikertelen különbözeti vizsga, vagy jelentős tudásbeli elmaradás esetén az átvételt 

évfolyamismétléshez is kötheti. 

 A közoktatási típusú sportiskolai osztályba átvételét kérő tanuló esetében, amennyiben 

igazolt sporteredményei nincsenek, képességfelmérésen értékelik alkalmasságát iskolánk 

testnevelő tanárai. Ezen képzés igénybevételéhez szükséges sportorvosi vagy háziorvosi 

egészségügyi alkalmassági igazolás is. 

1.12 A felvételi eljárás különös szabályai 

 A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel útján 

keletkezik. A felvétel beiratkozás vagy jelentkezés alapján történik. A felvételről az iskola 

igazgatója dönt. 

 Az iskola, köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye a körzetében található. 

 Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesítenie a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeket. 

 Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett 

csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi 

kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá 

az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

• testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

• munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

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

található. 

 A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. 

 A Köznevelési törvény 49.§ (5) alapján sport emelt szintű oktatás esetében az iskola 

pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is. E rendelkezés 

alapján iskolánk a köznevelési típusú sportiskolai képzésre jelentkező gyermekek számára előzetes 

alkalmassági felmérést szervez játékos formában. Az alkalmassági felmérés kiterjed 

• a mozgáskoordinációra, 

• a motorikus képességekre, 

• a labda- és gömbérzékre, 

• az egyensúlyérzékre, 

• a helyzetfelismerésre. 

 A felmérés kiértékelését követően a gyermek „megfelelt” illetve „nem felelt meg” 

értékelést kap. Az eredmények nyilvánosságra hozatala a szülők írásos hozzájárulása esetén 

iskolánk honlapján történik, egyéb esetben a szülőt értesítjük. E képzést nem veheti igénybe olyan 

tanuló, aki nem felelt meg a képességmérésen. 
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Ezen képzés igénybevételéhez szükséges sportorvosi vagy háziorvosi egészségügyi 

alkalmassági igazolás is.  
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A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterve 

2.1 Bevezető 
 A Köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének 

ütemezése: Az elkövetkező években, iskolánkban a nevelő-oktató munka két pedagógiai program, 

és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen  

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

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezése alapján a 

NAT 2020. szeptember 1-jén az első és az ötödik évfolyamon – majd ezt követően minden 

tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre.  

iskolánk megfelelve a szabályozásnak, az új NAT szerint módosított pedagógiai programját a 

2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben vezeti be, ezért 2020. szeptember 1-től: 

• az első és ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a 2020. április 30-ig felülvizsgált és 

módosított pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik majd; 

• a többi évfolyamon a 2014-ben bevezetett pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik a 

nevelés és oktatás. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban 

foglaltuk össze: 

Tanév 
Évfolyam 

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

2019/2020 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

2020/2021 2020 2014 2014 2014 2020 2014 2014 2014 

2021/2022 2020 2020 2014 2014 2020 2020 2014 2014 

2022/2023 2020 2020 2020 2014 2020 2020 2020 2014 

2023/2024 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

 A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi 

változatokat jelentik: 

• 2014=a 2014-ben a 7/2014. (I.17.) Korm. rendelet alapján felülvizsgált és módosított, 
2014. szeptember 1-től érvényes pedagógiai program és helyi tanterv. 

• 2020=a 2020-ban az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján módosított, 2020. szeptember 
1-től érvényes pedagógiai program és helyi tanterv. 

2.2 Iskolánk tantárgyi rendszere (Óraterv) 

Helyi tantervünk alapjául a következő kerettantervek szolgálnak: 

• Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára 
• Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára 
• Sportiskolai nevelés-oktatás kerettanterve 
• Képességfejlesztő sakk (a sakk, mint oktatási eszköz) 1-4. kerettanterve 



38 

 

• Bejárható Magyarország kerettanterv 
• Tánc- és mozgás 1-4. évfolyam kerettanterv 
• Az iskolai labdarúgás kerettanterve a köznevelés 1-4. évfolyamán 

2.2.1 Az alsó tagozat tantárgyi rendszere és óraterve 

 

Alsó tagozaton a szabadon tervezhető és az Nkt. 7.§ (6) bekezdése szerinti plusz órakeret 

felhasználásával valósítjuk meg évfolyamonként egy osztályban a sportiskolai képzést úgy, hogy 

heti 1 órában az első évfolyamtól kezdve elindítjuk az idegen nyelv oktatását (választhatóan 

angolt vagy németet) és a szakági sport kerettantervek közül az igények és a lehetőségek 

függvényében heti 2 tanórában a labdarúgás vagy szivacskézilabda oktatását. 

A sakkpalota képzést évfolyamonként egy osztályban valósítjuk meg úgy, hogy a szabadon 

tervezhető órakeret felhasználásával beépítjük a tantárgyi rendszerükbe heti 1 órában a 

sakkpalota tantárgyat, valamint heti 1 órában az első évfolyamtól elindítjuk az idegen nyelvi 

képzést (választhatóan angol vagy német nyelvből). 
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Az idegennyelvi alapozó képzést évfolyamonként egy osztályban indítjuk úgy, hogy a 

szabadon tervezhető órakeret felhasználásával az első évfolyamtól megkezdjük az idegen nyelvi 

alapozó képzést választhatóan angol vagy német nyelvből, heti 2 órában.  

Abban az esetben, ha az évfolyamon nem indul három párhuzamos osztály – a sportiskolai 

osztályon kívüli másik osztályban bontásban kerül bevezetésre a sakkpalota és az idegennyelvi 

alapozó képzés oly módon, hogy az osztály egyik fele sakkpalotás, a másik fele pedig idegeny 

nyelvi alapozó képzésű csoport. Ennél a struktúránál német nyelvből tudjuk biztosítani az alapozó 

idegen nyelvi képzést.  

A sakkpalota és az idegennyelvi alapozó képzést folytató osztályokban tanulók minden 

tanévben választhatnak, hogy a heti 5 testnevelés órából heti 1 órában a tánc-és mozgás óra 

választásával tesznek eleget a mindennapos testnevelés követelményének. A választást minden 

tanév május 20-ig írásben kell benyújtani az erre kialakított iskolai jelentkezési lapon. 

Az idegennyelvi alapozó képzés a felső tagozat 5. évfolyamán induló emelt szintű oktatást 

készíti elő.  

Negyedik osztály második félévében lehetőségek adunk a felső tagozatos specifikációk 

választására oly módon, hogy minden év május 20-ig a szülő írásbeli jelentkezést nyújthat be az 

erre kialakított iskolai jelentkezési lapon, amennyiben azt szeretené, hogy gyermeke a felső 

tagozaton bekapcsolódjon a sportiskolai vagy az emelt szintű idegennyelvi képzésbe abban az 

esetben, ha ennek nincsenek osztálylétszám akadályai.  

Mindkét esetben különbözeti vizsga letétele, és a bekerüléshez előírt további 

feltételeknek való megfelelés szükséges. A feltételeket a nevelőtestület dolgozza ki és minden 

tanév kezdetén – felülvizsgálatot követően - megismerteti a szülőkkel. A különbözeti vizsgák 

időpontjának meghirdetése az írásbeli jelentkezéseket követő maximum 1 héten belül 

megtörténik. Ettől kezdve a tanulmányok alatti vizsgázásra vonatkozó eljárási szabályok lépnek 

életbe.  

Ha a szülő nem kívánja, hogy a nyelvi alapozó képzésben résztvevő gyermeke felső 

tagozaton az idegen nyelvi tanulmányait emelt szinten folytassa – írásban kérvényezheti 

gyermeke átvételét az 5. évfolyamtól a párhuzamos osztályok egyikébe. Az írásbeli kérvény 

benyújtása minden tanév május 20-ig történik az erre kidolgozott iskolai kérvényen. Sportiskolai 

osztály választása esetén a sportiskolai felvétel jelentkezési lapjának benyújtása és a különbözeti 

vizsga letétele is kötelező. 

Amennyiben a pedagógusok úgy látják, hogy a gyermek nem tud megfelelni a speciális 

vagy emelt szintű képzések követelményeinek – javaslatot teszenk a szülőnek az osztályváltásra. 

Az írásbeli javaslattétel határideje minden tanévben május 1. A javaslattételt meg kell, hogy 

előzze szóbeli egyeztetés a szülővel/gondviselővel. A szóbeli egyeztetésen a szülő/gondviselő 

mellett a gyermek osztályfőnöke, az iskolavezetés egyik tagja és az érintett szaktanár vesznek 

részt. Az írásbeli javaslatot pedagóiai-szakmai érvekkel alá kell támasztani. 

Két párhuzamos osztály esetén fenti szabályok csoportokra értendők. 
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2.2.2 A felső tagozat tantárgyi rendszere és óraterve 

 

Ötödik évfolyamon a tagozatváltásból adódó átmenet nehézségeinek csökkentésére, az új 

tanulási környezethez való alkalmazkodás megkönnyítésére, az új tanulási utak, tanulási stratégiák 

kiépülésének érdekében vezetjük be a szabadon tervezhető órakeretben a tanulásmódszertan 

tantárgyat. 

Hatodik és nyolcadik évfolyamon az idegennyelvi kompetenciafejlesztés érdekében 

megnöveljük az idegen nyelvi órák számát a szabadon tervezhető órakeretből. 

A Hon- és népismeret tantárgyat 6. évfolyamon tanítjuk, a Dráma és színház tantrágyat – a 

sportiskolai osztály kivételével – a 7. évfolyamon. 

A 7. évfolyam második félévében és a 8. évfolyam első félévében heti 1 tanórával 

növeljük a felvételi tantárgyak – a magyar nyelv- és irodalom és a matematika óraszámát a 

szabadon tervezhető órakeretből.  
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A természettudomány oktatása a 7–8. évfolyamon a biológia, a kémia és a fizika, valamint 

hozzájuk kapcsolódva a földrajz tantárgyak keretében valósul meg. 

Felső tagozaton, a szabadon tervezhető és az Nkt. 7.§ (6) bekezdése szerinti plusz órakeret 

felhasználásával valósítjuk meg évfolyamonként egy osztályban a sportiskolai képzést úgy, hogy 

heti +1 vagy +0,5 órában növeljük az idegen nyelv oktatásának óraszámát (választhatóan angolt 

vagy németet). Bevezetjük heti 1 órában a bejárható Magyarország tantárgyat, mely 

nagymértékben járul hozzá az egészségtudatos életforma kialakításához, a sportolók számára 

nélkülözhetetlen tájékozódási, balesetmegelőzési, terepi és közlekedési, idegenforgalmi és 

turisztikai ismeretek elsajátításához.  

Sportiskolásaink a sportiskolai kerettanterv alapján kidolgozott helyi tanterv szerint 

további sportspecifikus képzésekben vesznek részt. Évente vagy félévente heti 1-1 tanórában 

foglalkoznak olimpiaismerettel, sportegészségtannal, sportetikával. A diákok önismeretet fejlesztő 

képzése az alsó tagozatban megkezdett módon, a felső tagozaton is tantárgyi keretben 

folytatódik. 

Felső tagozaton vezetjük be az emelt szintű idegen nyelvi képzést választhatóan angol és 

német nyelvből. A szabadon tervezhető és az Nkt. 7.§ (6) bekezdése szerinti plusz órakeret 

felhasználásával valósítjuk meg évfolyamonként egy osztályban, az óratervi hálóban bemutatottak 

szerint.  

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

2.3.1 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának 
elvei 

 A kiválasztás alapvető szempontja olyan taneszköz-rendszer választása, amely pedagógiai 

programunk megvalósítását leginkább szolgálja. Hibás, esztétikailag kifogásolható tankönyvet nem 

választunk. A tankönyvekre, tankönyvcsaládokra vonatkozó javaslatot a szakmai 

munkaközösségek tesznek. Az igazgató a tankönyvfelelős által összeállított tankönyvrendelést a 

következő szempontok figyelembe vételével hagyja jóvá: 

• A tankönyv alkalmas a helyi tantervben az egyes évfolyamokra és tantárgyakra 

meghatározott tartalmak elsajátítására. 

• A tankönyvválasztás biztosítja az egyes évfolyamok, osztályok közötti koherenciát. 

• A tankönyvek alkalmasak több éves használatra. 

• A tankönyv szerepel a hivatalos tankönyvlistán, ily módon ingyenesen biztosítható. 

2.3.2 Az oktatásban alkalmazható taneszközök kiválasztásának 
elvei 

Az egyes tantárgyakhoz, műveltségi területekhez szükséges tanulmányi segédletek, 

taneszközök kiválasztásában a fentiekhez hasonló elveket követünk, kiegészítve a következőkkel: 

• A segédlet, eszköz segítse az IKT alapú tanóra szervezését, az IKT alapú mérést, értékelést. 

• A segédlet, eszköz segítse a kompetenciaalapú oktatás eredményességét. 

• A segédlet, eszköz segítse a fejlesztő értékelés mind szélesebb körű elterjedését. 

 A nyomtatott taneszközön túl, néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van. Ezek a matematika, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, a vizuális kultúra, 
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technika és tervezés, környezetismeret, természettudomány, bejárható Magyarország, valamint a 

digitális kultúra. A szülőket a köznevelési törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően tájékoztatjuk a nevelő-oktató munkához szükséges tankönyvekről, taneszközökről. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (legkésőbb a megelőző 

tanév évzáróján) tájékoztatjuk iskolánk honlapján és az elektronikus naplón keresztül. A tanulók 

számára szükséges taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósítása 

2.4.1 Általános alapvetések 

• Tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák alkalmazásával segítjük a tanulói 

kompetenciák fejlesztését. 

• Az aktív tanulási formák során támogatjuk az iskolán kívüli szakemberek bevonását, 

valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását (könyvtár, 

múzeum, levéltár, színház, koncert) 

• Témanapok, témahetek, tematikus osztálykirándulások és táborokat szervezésekor még 

szorosabbá tesszük a pedagógusok együttműködését annak érdekében, hogy diákjaink 

képessé váljanak a kapcsolódó tartalmak integrálására 

• Tanévente több olyan tanórát szervezünk, amelyben több tantárgy ismereteinek 

integrálását igénylő (multidiszciplináris) téma kerül a középpontba 

• Rugalmasan alakítható, az IKT eszközök használatát a tanulók számára is lehetővé tevő 

biztonságos tanulási környezetet alakítunk ki. 

• A tanulók értékelésénél egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az 

igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit tartjuk szem előtt, emberi 

méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés személyes jellegének figyelembevételével 

szükséges. 

• A tanulási folyamat elején egyértelműen meghatározzuk a tanulóval szemben támasztott 

követelményeket. 

• Biztosítjuk a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-oktatás során 

megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhítjük vagy igyekszünk kiküszöbölni a 

hátrányok hatásait (családi, települépsszerkezeti, kulturális, nyelvi, stb.). 

• Folyamatosan együttműködünk a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák 

alapján segíteni tudó különböző szakemberekkel (gyógypedagógus, gyógytestnevelő, 

iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, jelzőrendszeri szakemberek). Pedagógiai 

tevékenységünk részeként rendszeres konzultációs tevékenységet végzünk a tanulók és a 

szülők bevonásával. Team tanítást kezdeményezünk, fejlesztési terveket készítünk a 

hátránykompenzáció biztosítása érdekében. 

• A tehetséggondozásra valamennyi pedagógiai szakaszban különös figyelmet fordítunk. 

2.5 Mindennapos testnevelés 
Iskolánk a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg: 

• Heti 5 testnevelés óra kerül megszervezésre, de a szabályozásban lefektetett módon és 

meghatározott követelmények alapján maximum heti 2 testnevelés óra kiváltható. 
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• Alsó tagozaton a testnevelés helyi tanterv testnevelési és népi játékok, valamint a 

foglalkozások alternatív környezetben részébe a mozgás és tánc kerettantervet 

adaptáljuk. Ezzel megteremtjük a lehetőségét a választáson alapuló (heti 1 óra) néptánc 

oktatásban való részvételnek. 

• A mindennapos testnevelést a felső tagozat nyolcadik évfolyamán heti 4 óra testnevelés 

és heti 1 óra mozgás-és tánc órával biztosítjuk. 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai, a 

csoportba sorolás elvei 

2.6.1 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

Iskolánk alsó tagozatán a szabadon tervezhető órakeret felhasználásával adunk 

specialitást egyes osztályainknak, melyek a következők, amennyiben 3 párhuzamos osztály 

indítható: 

• Egy osztályunk köznevelési típusú sportiskolai képzést valósít meg, a köznevelési típusú 

sportiskolai képzésre előírt szabályozás alapján. (Hagyományaink szerint a „A” jelű 

osztály) 

• Egy osztályunk a sakkpalota, a sakk, mint képességfejlesztő eszköz tanterve alapján halad. 

(Hagyományaink szerint a „B” jelű osztály) 

• Egy osztályunk a német vagy angol nyelv magas szintű elsajátítását tűzte ki céljául. 

(Hagyományaink szerint a „C” jelű osztály) 

Honlapunkon, szülői értekezleten és a „KUKUCSKA” nyitott programokon ismertetjük meg 

az érdeklődő szülőket iskolánk képzési rendszerével, az induló első osztályok jellemzőivel, 

lehetőség szerint az osztályokat tanító pedagógusokkal. 

 Beiratkozáskor az osztály választása egyúttal választást jelent a képzési formák és 

tantárgyak között is. Az osztályokba kerülésről az intézményvezető dönt – a szülői kérelmek 

figyelmbe vételével.. A köznevelési típusú sportiskolai osztály esetében a szülői kérelmen kívül 

szükséges: 

• az előzetes fizikai képességmérésen való megfelelés, 

• sportegészségügyi alkalmassági igazolás 

• szülői írásbeli nyilatkozat a sportiskolai képzési feltételek megismeréséről és 

elfogadásáról. 

A „B” és „C” osztályainkban a mindennapos testnevelés keretében választható heti 1 

órában a mozgás és tánc tantárgy, mely a néptánc hagyományainkra épülő tantárgy. A választás 

feltételei a 2.2.1 részben az alsó tagozatos óratervi hálót tartalmazó részben került kidolgozásra. 

A felső tagozat megkezdése előtt lehetőség van újra átgondolni a speciális képzések 

rendszerét. Az egyes osztályok létszámai alakulásának függvényében lehet kérvényezni felvételi 

jelentkezés vagy kijelentkezési kérvény formájában a változtatást. A speciális képzésekre újonnan 

bekerülni különbözeti vizsgával és a nevelőtestület által kidolgozott feltételek alapján lehet. Ennek 

szabályairól a Helyi tanterv 2.2.2 része rendelkezik. 
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2.6.2 A csoportbontás és a csoportbasorolás elvei 

A kötelező tantárgyak közül, amennyiben az iskola órakerete, a tantárgyfelosztás és a 

szakos ellátottság erre lehetőséget ad, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, a 

matematikát, a technika és tervezést, és a digitális kultúrát. A csoportbontás a névsor alapján 

történik. 

2.7 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és 

értékelési rendszere 

2.7.1 Az ellenőrzés és értékelés elvei 

Értékelési rendszerünk fő eleme az a törekvésünk, hogy folyamatos és sokoldalú 

kommunikáció révén biztosítsuk az értékelés fejlesztő hatását. A visszajelzések képet adjanak a 

fejlesztéséről, a fejlődés mértékéről és az esetleges korrekciók szükségességéről. Pedagógiai 

munkánkban a hangsúlyt tehát a tanulási képességek fejlesztésére, értékelési rendszerünkben 

pedig a tanulási képességekben bekövetkezett fejlődés értékelésére helyezzük. Feltételezzük a 

folyamatos együttműködést és visszajelzést a tanuló (önreflexió, önértékelés) a tanulócsoport 

(konstruktív kritika) a pedagógus (egyéni tanulási módokat támogató) és a szülő részéről. 

2.7.2 A fejlesztő értékelés érdekében pedagógusaink: 

• világossá és átláhatóvá teszik tanulóink számára a tanulási célokat és értékelési 

módszereket 

• olyan helyzetet teremtenek, amelyben a diák érdekeltté válik saját hibáinak, 

hiányosságainak feltárásába és képes ezekkel szembenézni 

• hozzájárulnak a tanulók önbizalmának építéséhez a hibázás lehetőségének elfogadásával 

• a tanulásra helyezik a hangsúlyt a tanítási módszerek sokféleségének alkalmazásával 

(egyéni tanulási utak felfedezése) 

• külön értékelik a tárgyi tudást (ismeretek) és a társas képességeket (együttműködési, 

kapcsolatteremtési képességek)  

• változatos módszereket használnak a tanulók tudásának értékelése során 
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2.7.3 A fejlesztő értékelés bevezetésétől és alkalmazásától azt 
várjuk, hogy: 

 

2.7.4  A pedagógiai értékelés és ellenőrzés iskolai rendszere 

Az értékelés Diagnosztikus 

(helyzetfeltáró) 

Formatív 

(formáló, fejlesztő) 

Szummatív 

(összegző, minősítő) 

 

 

 

Funkciója 

Csoportba sorolás 

céljából 

Visszacsatolás a 

tanulóhoz, tanárhoz 

 

 

A tanulók 

minősítése, végső 

értékelése 

A tanulási módszer 

kiválasztására 

A hibák azonosítása a 

tananyagban,  

Tanulási nehézség 

esetén az okok 

feltárására 

Megoldási módok, 

tanulási módszerek 

kialakítása,  

 

Időpontja 

A szakasz elején  

Az oktatás folyamán 

 

A szakasz végén A probléma 

felmerülésekor 

Célja 

 

Előzetes tájékozódás 

Visszacsatolás, 

hiányosságok 

feltárása, hatékonyság 

növelése 

A minősítés, a 

kategorizálás 

A légkör 
interakciót 
segítő és 
támogató 

lesz 

Folyamatos lesz a 
visszajelzés 
tanulóinktól 

Tanulóink 
aktívan részt 

vesznek a 
tanulási 

folyamatban 

A pedagógiai  
környezet 

alkalmazkodik a 
tanulókhoz 

A célok 
világosak és 

nyomon 
követhetőek 
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Módja 
Szóbeli Szóbeli Szóbeli 

Írásbeli Írásbeli Írásbeli 

 Gyakorlati Gyakorlati Gyakorlati 

 

Az ellenőrzés  

funkciója lehet 

Tájékoztatás 

Az értékelt, értékelő, az 

értékelésben közvetve 

érintettek felé 

Minősítés 

A tanulói tudás, képesség, 

attitűd megítélése valamilyen 

célból 

Szelektálás 
Teljesítményalapú kiválasztás 

valamilyen célból 

Személyiségfejlesztés 
megerősítés, énképformálás, 

motiválás, mintaadás 

formája lehet 

mennyiségi osztályzatok, pontok 

minőségi szöveges 

megítéléses megfelelt – nem felelt meg 

becsült a teljesítményt skálán helyezi el 

mérésalapú mérőeszközön rögzített 

2.7.4.1 A diagnosztikus értékelés iskolai formái 
Mérések: 

Sportiskolai képességmérés: 

  A köznevelési típusú sportiskolai képzésbe történő bekerülés feltétele a sportegészségügyi 

alkalmasság és a fizikai képességmérési vizsgálat. A fizikai képességmérési vizsgálat mérési anyaga 

és a mérés is nyilvános, minden tanév kora tavaszi időszakában – az éves iskolai munkatervben 

meghatározott időpontban.  

DIFER mérés: 

A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok 

csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében 

mérjük föl azon első évfolyamos tanulóink körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete 

óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a 

későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai 

tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. A 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) a kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás 

szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás 
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készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-

megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer. Az úgynevezett 

"Fejlődési mutató" segítségével lehetővé teszi e kritikus elemi készségek elsajátítási folyamatainak 

részletezett nyomon követését 8 éves korig. Rámutat az eredményesebb fejlesztés lehetőségeire, 

tennivalóira. A rendszer alkalmazásával megvalósíthatóvá válik a kritériumorientált 

készségfejlesztés, vagyis az, hogy a tanulók egyéni fejlesztése mindaddig tartson, amíg a szóban 

forgó kritikus elemi készség optimális működésűvé, optimálisan használhatóvá nem válik.4 

DIFER visszamérés:  

 1. évfolyam végén, - május hónapban - majd szükség szerint minden évfolyam végén 

annak megállapítására, hogy milyen mértékben sikerült az elmaradt képességterületeken az egyes 

tanulók fejlesztése, milyen fejlesztési célokat szükséges a következő időszakra meghatározni.  

Országos Kompetenciamérés: 

A kompetenciamérés célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek 

matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és a 

hétköznapjaikban alkalmazni. A mindenkori tanév rendje rendeletében meghatározott 

időpontban a 6. és a 8. évfolyamos diákok mindegyike kötelezően vesz részt az országos 

mérésben. A korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésekről a 

közzétett tanulói és intézményi adatok alapján azonosítjuk az intézményi pedagógiai munka 

erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozzuk meg az intézményi 

pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Emellett 

a köznevelési rendszer felhasználói, a szülők és tanulók számára is információkat szolgáltat. A 

fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. 

Országos Idegennyelvi Kompetenciamérés: 

  A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket az Oktatási 

Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai végzik el a Hivatal által az iskolákhoz 

eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. A kapott adatok alapján a az iskolavezetés és a 

nevelőtestület az idegen nyelvtanárok segítségével azonosítja az idegennyelvtanulás eredményeit, 

iskolai helyzetét és dolgoz ki fejlesztő intézkedéseket.  

Országos NETFIT mérés: 

A 20/2012. (VIII.31.) módosított EMMI rendelet nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai 

fittségi mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek segítségével 

mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési 

időszakában. A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, 

erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve 

három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. A 

mérési eredmények ismeretében a testnevelés munkaközösség minden évben kidolgozza a 

következő időszakra a diákok fittségi állapotának fejlesztését, annak komplex tervét. 

Hangos olvasás – olvasástechnika mérése: 

                                                           

4 https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/difer/difer_leiras
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Első évfolyamon év végén, második, harmadik és negyedik évfolyamon év elején és év 

végén elvégezzük a hangosolvasás, olvasástechnika diagnosztikai mérést. A mérés célja: a tanulási 

problémák megelőzése, a lemaradások, a későbbi sikereket veszélyeztető hiányosságok 

beazonosítása, a közvetlen tanulási folyamatok támogatása. A hangos olvasás értékelésének 

szempontjai: az olvasás tempója, folyamatossága, pontossága, írásjelek érzékeltetése, 

hangsúlyozás, hangereje.  

Szociometriai mérés: 

A 4.-8. évfolyamon végzik el az osztályfőnökök minden tanév elején a szociometriai 

mérést. A mérés segít kijelölni az adott csoport közösségfejlesztésével kapcsolatos célokat és 

legfontosabb feladatokat. A mérés tanév közben bármikor megismételhető, ha a közösségben 

olyan jelenségek vagy változások indulnak el, amelyek ezt indokolják. 

Pályaorientációs motivációs felmérés: 

A 7. évfolyam második félévében az osztályfőnökök elvégzik a pályaválasztási felelős 

irányításával a pályaorientációs felmérést, melyről a szülők részletes tájékoztatást kapnak – 

előzetesen is, valamint a kiértékelést személyre szólóan, írásban is megkapják. 

Belső diagnosztikus mérések: 

A következő tanévi csoportbontásokhoz, csoport besorolásokhoz végzi el április végén, 

május elején a humán és a reál munkaközösség ezt a mérést. A mérésről tájékoztatást kapnak a 

szülők a májusi szülői értekezleteken. Segítségével szűrni tudjuk a lemorzsolódással 

veszélyeztetetteket.   

Tanév eleji tantárgyi felmérők:  

  A tanév eleji tantárgyi diagnosztikus méréseket minden szaktanár elvégzi. A mérés 

eredménye a tanév pedagógiai munkájának a tervezéséhez, az egyéni tanulói tanulási utak és 

fejlesztések meghatározásához nyújtanak segítséget. A tanév eleji diagnosztikus mérések nem 

osztályozhatók, feltáró céllal íródnak. Az elektronikus naplóba a %-os eredmény beírható.  

2.7.4.2 A formatív értékelés iskolai formái 
A formatív értékelés tanulási célú értékelés, és nem feltétlenül a tanulás eredményének 

értékelése, ahogy azt a szummatív értékelés során megszokhattuk. Tanárként arra használjuk a 

formatív értékelést, hogy a diákoknak megmutassuk, hol tartanak a tanulás folyamatában, ami így 

átlátható és személyre szabott lesz. A diákok megfelelő időben kapnak visszacsatolást a 

tanulásról. A fejlesztő értékelést alkalmazó tanárok a formatív értékelésre támaszkodva konkrét 

visszajelzéseket tudnak adni, amelyek alapján a diákok tovább alakíthatják a munkájukat, 

segédanyagokat kereshetnek, és a saját igényeikre szabott tanulási élményben lehet részük, 

ezáltal minden diáknak nagyobb esélye lesz a sikerre. Ez az értékelési mód működteti az 

önellenőrzést, önértékelést és egymás munkájának az értékelését a tanári értékelés mellett. 

Fontos eleme, hogy az önmagához mért fejlődést veszi figyelembe.  

A formatív értékelés különös hangsúlyt kap a digitális otthontanulás időszakában. Ezért 

azokban a helyzetekben, amikor szükségessé válik a digitális otthontanulás – a formatív értékelést 

helyezzük előtérbe, az alábbi értékelő formák alkalmazásával: 

Kérdésfeltevés:  
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A ritkábban megszólaló gyerekeknek is lehetőséget biztosító technika, annak 

megismerésére, hogy mit értenek a diákok a tananyagból. 

T-kártya:  

Célja az értékelési szempontok megfogalmazása és közös nyelv kialakítása a tanulókkal 

együtt, kialakítva, hogy az egyes szempontokhoz milyen konkrét kritériumok tartoznak. 

Gondolkodom a tanulásomról munkalap:  

Megmutatja, hogy a diák milyen utakat használ a tanulás folyamatában 

Tanulási napló:  

A tanulási folyamat alatt a tanuló által vezetett dokumentum, melyben a tanár és a tanuló 

párbeszéde valósul meg. Célokat, tanulói tevékenységeket, és tanulói önreflexiót tartalmaz és a 

tanár is reflektálja, értékeli. 

Kulcs-kártya:  

Rövid, írásos, egy szemponthoz kötődő értékelés kapcsolása egy-egy munkához, 

dokumentumhoz. 

Közlekedési lámpa:  

A gyerekek piros, zöld vagy sárga jelzést mutatnak fel annak megfelelően, hogy értik-e, 

amiről eddig szó volt, nem értik, vagy nem biztosak benne. 

Tanulói portfolió:  

Célja, hogy bemutassa a portfólió összeállítójának fejlődését és kompetenciáit, illetve azt, 

hogy milyen módon gondolja folyamatosan újra saját produktumait és fejlődését, hogyan 

reflektálja ezeket. 

2.4.4.3 A szummatív értékelés iskolai formái 
A szummatív értékelés egy-egy tanulási szakasz lezárásaként értékel. Ilyen a témazáró 

dolgozat, a nyelvvizsga, az osztályozó vizsga, stb. A szummatív értékelés célja, hogy minősítse a 

diák tanulását, hogyan sikerült elsajátítania az adott tananyagot.  

Témzáró dolgozatok: 

 Egy témakör lezárását követően megírt átfogó írásbeli dolgozat. Megírható papír alapon 

és digitális platformon egyaránt. Megiratás előtt a pedagógusnak írásbeli bejelentési 

kötelezettsége van a digitális napló erre kialakított felületén. Egy napon maximum 2 témazáró 

dolgozat íratható. A hiányzó tanuló pót témazáró dolgozatot ír. Pedagógusaink a következő 

tanórára, de legkésőbb két héten belül kijavítják a tématáró dolgozatot, az eredményeket 

megismertetik tanítványaikkal és rögzítik az elektronikus naplóban.  

Tanév végi évfolyam felmérők: 

 Tanév végén az alsó tagozaton az elméleti tantrágyakból közös évfolyam dolgozatot 

állítanak össze a pedagógusok, melyet az évfolyam minden tanulója megír. Az évvégi évfolyam 

felmérő dolgozat témazáró értékű. A pedagógusnak visszacsatolást ad a következő évi 

tervezéséhez. 

Tanév végi tantárgyi évfolyam felmérők: 

 Felső tagozaton az elméleti tantrágyakból közös évfolyam dolgozatot állíthatnak össze a 

pedagógusok, melyet az évfolyam minden tanulója megír. Az évvégi évfolyam felmérő dolgozat 

témazáró értékű. A pedagógusnak visszacsatolást ad a következő évi tervezéséhez. 
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Hatodik osztályos próbamérés: 

 Hatodik évfolyamon félévkor próbamérést tartunk magyar nyelv- és irodalom és 

matematika tantárgyakból. Célja a szövegértés és a matematikai gondolkodás kompetencia  

mérése, a további pedagógiai feladatok kijelölése, a fejlesztési tervek elkészítése, a vizsgarutin 

fejlesztése. A mérés tehát elsősorban diagnosztikus jellegű – ezért nem osztályozzuk. 

Százalékosan és szövegesen azonban értékeljük. A szülők, törvényes képviselők szülői értekezleten 

kapnak részletes tájékoztatást és elemzést az évfolyam és az egyes osztályok eredményeiről. Az 

elemzés segítségével csökkenteni kívánjuk a lemorzsolódással veszélyeztettek számát, felhívni a 

figyelmet a hetedik-nyolcadik osztályos beiskolázási időszakra, valamint megtervezni a következő 

két éves ciklus pedagógiai feladatait. 

Nyolcadik osztályos próbafelvételi: 

 Nyolcadik évfolymon november elején adunk lehetőséget központilag összeállított és 

javított próbafelvételi megírására magyar nyelv- és irodalom és matematika tárgyakból 

mindazoknak, akik ezt szeretnék (amennyiben meghirdetésre kerül). Mivel ennek a típusú 

próbafelvételinek anyagi vonzata van – lehetőségként kínáljuk az érdeklődők számára. Az 

eredményeket értékeljük, ismeretükben segítjük a központi írásbeli előtti időszak koncentrált 

fejlesztését, a felvételire történő felkészülést.  

Félévi és évvégi osztályzat: 

 Minden tantárgyból félévkor és évvégén értékeljük a gyerekek tanulmányi teljesítményét. 

Az értékelés az első évfolyamon és a második évfolyam félévkor szövegesen történik, egyéb 

esetekben tantárgyanként 1-1 osztályzattal történik. 

2.7.2  Az ellenőrzés formái: 

A törvényi szabályozás szerint a tanuló teljesítményét, előmenetelét a pedagógus tanítási 

év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén pedig  osztályzattal 

minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola 

az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány 

útján értesíti. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

2.8 A tanulók jutalmazása, a magatartatás és szorgalom 
értékelésének, minősítésének elvei 

2.8.1 A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelési elvei 
 A tanulók magatartását és szorgalmát iskolánkban a gyakorlati életben elvárható és 

teljesíthető magatartás alapján értékeljük. A magatartás és a szorgalom értékelésének részletes 

szempontrendszerét az alábbi táblázatok mutatják. 

2.8.1.1 A tanulók magatartásának értékelése: 
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A tanulók magatartásának értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

2.8.1.2 A tanuló magatartása értékelésénél alkalmazott minősítések: 
Kitűnő (5K):  

• az iskola minősítésének kiemelkedően megfelelt.  

Példás (5) minősítést kap az a tanuló, aki 

• a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre 

ösztönzi 

• szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne 

• a Házirendet betartja, társait is erre ösztönzi 

• felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias 

• fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész 

• fegyelmi büntetése nincs 

Jó (4) minősítést kap az a tanuló, aki 

• részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás 

• a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait betartja 

• felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias 

• fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos 

Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

1. Aktivitás, 

példamutatás 

nagyfokú jó közepes negatív, romboló 

2. A közösségi 

célokkal azonosulás – 

érdekeinek 

figyelembe vétele – 

munkában való 

részvétel 

igen 

 

 

élenjár 

ellene nem vét 

 

 

aktívan részt vesz 

ingadozó 

 

 

közömbös 

szemben áll 

 

 

érdektelen 

3. Hatása a 

közösségre 

pozitív befolyást nem 

gyakorol 

nem árt negatív 

4. Törődés társaival gondos, 

segítőkész 

segítőkész ingadozó közömbös, gátló 

5. Házirend betartása betartja, arra 

ösztönöz 

betartja részben tartja be sokat vét ellene 

6. Viselkedés, 

hangnem 

kifogástalan kívánnivalót hagy 

maga után 

udvariatlan, 

nyegle 

durva, goromba 

7. Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő közepes elégtelen 

8. Cselekedetei elismerést vált 

ki tanáraiból, 

társaiból 

a jóra való 

hajlam irányítja 

következményei

t nem képes 

felmérni 

nem tudja és nem 

is akarja betartani 

az elvárható 

normákat 
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Változó (3) minősítést kap az a tanuló, aki 

• a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni  

• a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt állandó figyelmeztetéssel tartja be 

• felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó 

• társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít 

• fegyelme ingadozó, munkája pontatlan 

• többszöri figyelmeztetése, intése van 

Rossz (2) minősítést kap az a tanuló, aki 

• munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz 

példát mutat társainak, hibáit nem látja be 

• közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségeknek 

• a Házirendet nem tartja be ismételt figyelmeztetések ellenére sem 

• felnőttekkel, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle 

• fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik 

• igazgatói megrovása van 

2.8.1.3 A tanulók szorgalmának értékelése 

A tanulók szorgalmának értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

1. Tanulmányi munkája igényes figyelmes ingadozó hanyag 

2. Munkavégzés kitartó, pontos, 

megbízható 

rendszeres rendszertelen megbízhatatlan 

3. Ált. tantárgyi 

munkavégzés, önálló 

munka végzése 

mindent elvégez ösztönzésre 

dolgozik 

önállótlan feladatait nem 

végzi el 

4.Többféle feladatot vállal-

e? 

igen keveset ritkán nem 

5. Munkabeosztás: 

(önellenőrzés, önálló 

munkavégzés) 

 

igen jó 

 

jó 

 

változó 

 

gyenge, vagy 

nincs 

6.Tanórán kívüli 

információk felhasználása 

igen sokszor, 

rendszeresen 

előfordul ritkán egyáltalán nem 

 A tanuló tanulmányi munkájának értékelésekor figyelembe kell vennünk a tanulmányi 

munka alábbi tényezőit is: 

• az életkörülményeket 

• a képességek szintjét, 

• a tanuló törekvését az ismeret megszerzésére. 

• az életkori sajátosságokat. 

2.8.1.4 A tanuló szorgalmának értékelésénél alkalmazott minősítések: 
Kitűnő (5K):  

• kiemelkedő szorgalommal tett eleget az iskola elvárásainak. 
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Példás (5) minősítést kap az a tanuló, aki 

• Igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját. 

• Munkavégzése pontos, megbízható. 

• Minden tárgyban elvégzi feladatait. 

• Önállóság szintje: 

• Önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres. 

• Kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, 

figyel, érdeklődik. 

• Érdeklődése: az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. 

• Egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál. 

Jó (4) minősítést kap az a tanuló, aki 

• Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra lelkiismeretesen készül 

fel. Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. 

• Ösztönző hatásokra: rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez kell 

segítséget nyújtania. 

• Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. 

• Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

Változó (3) minősítést kap az a tanuló, aki 

• Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. 

• Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 

• Munkája változékony jellegű. 

• Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

Hanyag (2) minősítést kap az a tanuló, aki 

• Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

• Nem hajlandó munkavégzésre. 

• Nem törődik kötelességeivel. 

• Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

 A tanuló magatartását és szorgalmát havonta értékeli az osztályfőnök. A félévi és év végi 

osztályozó értekezleten, valamint – felső tagozaton - a negyedéves és háromnegyed éves értékelő 

értekezleten, a magatartás és szorgalom jegyről a tanulót tanító pedagógusok, az osztályfőnök 

javaslata alapján döntenek a tanuló fejlődése érdekében. 

2.8.2 A tanulók és közösségeik jutalmazásának elvei 
2.8.2.1 A tanulók jutalmazása 

 A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola 

hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulók, tanulói 

csoportok, osztályok jutalomban részesülnek.  

2.8.2.2 A jutalmazás módjai és elvei 

 Fontosnak tartjuk a szóbeli dicséretet, ezért a tanuló minden elismerésre méltó 

tevékenységét, jó cselekedetét szóbeli dicsérettel értékeljük. 

Írásbeli dicséretek: 

• Szaktanári dicséretet kap az a tanuló, aki 

o  iskolai versenyen helyezést ért el 

o  városi versenyen részt vett 

o  szakórán kiemelkedő, példamutató tevékenységet végzett 
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• Ügyeletes tanári dicséretet kap az a tanuló, aki 

o segítette az ügyeletes tanár munkáját 

• Osztályfőnöki dicséretben részesül az a tanuló, aki 

o városi versenyen (felmenő rendszerű versenyen) helyezést ért el 

o körzeti versenyen részt vett 

o az osztályáért, iskoláért kiemelkedő tevékenységet végzett, eredményt ért el 

o felelősi beosztását példamutatóan végzi 

o a közösségi programok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vesz 

• Napközis csoportvezető, tanulószoba vezetői dicséretet kap az a tanuló, aki 

o tanórán, illetve tanulószobai foglalkozáson kiemelkedő szorgalommal, önállóan 

dolgozik 

o tanulásban a nála gyengébb tudású társát segíti 

o felelősi beosztását példamutatóan végzi 

o a közösségi programok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vesz 

• Igazgatói dicséretet kap az a tanuló, aki 

o nem felmenő rendszerű városi versenyen I-III. helyezést ért el 

o körzeti versenyen (továbbjutást biztosító) helyezést ért el  

o megyei versenyen részt vett 

o az iskoláért kiemelkedő tevékenységet végzett 

• Nevelőtestületi dicséretben részesül az a tanuló, aki 

o megyei versenyen helyezést ért el 

o országos versenyen részt vett vagy helyezést ért el 

o kimagasló tanulmányi eredményt ért el 

2.8.2.3 A dicséretek rendszere: 

A tanuló, egy tanítási éven belül szerzett 

• 5 osztályfőnöki, szaktanári, vagy napközis/tanulószobai csoportvezetői dicséretért (lehet 

vegyesen is) igazgatói dicséretet kap; 

• 5 igazgatói dicséretért nevelőtestületi dicséretet kap; 

 Kimagasló teljesítmények elismerése esetén nem szükséges a fokozatok betartása. Az 

intézmény a kiemelkedő tanulmányi és verseny eredmények elismerésére a fenntartó által 

meghatározott keret erejéig a tanulónak emlékérmet adományoz, illetve könyvjutalomban 

részesíti őket. 

Könyvjutalomban való részesítés kiemelkedő  

• tanulmányi 

• közösségi   

• szakköri munkáért, szorgalomért, 

• házi versenyeken elért kiemelkedő teljesítményért. 

A könyvjutalmak ünnepélyes átadására az iskola tanulói és a szülők előtt kerül sor.  

Iskolai érem odaítélése 

Iskolánk nevelőtestülete, a kiemelkedő tevékenységek jutalmazására iskolai érmeket alapított: 

• „Az iskola jó tanulója, jó sportolója” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki 

példamutató magatartása, szorgalma, kiváló tanulmányi eredménye mellett kimagasló 

sporteredményekkel is rendelkezik. 
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• „Szép, tiszta környezetért” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, akinek a közösségért, 

az iskola természeti vagy épített környezetének ápolásáért végzett segítő munkája, 

környezettudatos magatartása példaként állítható a tanulók közössége elé. 

• A „Kőrösi” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki a közösségért végzett 

tevékenységével, az iskola, a pedagógusközösség és a diákság irányában tanusított 

magatartásával példaként állítható a tanulók közössége elé 

• „A nevelőtestület kitüntetettje” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki példamutató 

magatartásával, szorgalmával, kiváló tanulmányi eredményével, versenyeken nyújtott 

teljesítményével, kimagasló közösségi munkájával példaként állítható a tanulók közössége 

elé. 

• „Az alsó tagozat legkiválóbb diákja” érmet kaphatja az a 4. osztályos tanuló, aki 

példamutató magatartásával, szorgalmával, kiváló tanulmányi eredményével, 

versenyeken nyújtott teljesítményével, kimagasló közösségi munkájával példaként 

állítható a tanulók közössége elé. 

• „Kiváló sportoló” érmet kaphatja minden tanév végén tagozatonként az az egy-egy 

sportiskolás, aki a tanév során kiemelkedő országos vagy nemzetközi sporteredményeket 

ért el. Kitartása, hozzáállása alapján példaként állítható osztálytársai és az iskola diákjai 

elé. 

 A kitüntető érmek odaítélésére javaslatot tehet a nevelőtestület bármely tagja, a 

diákönkormányzat közössége, vezetősége, ill. az iskolavezetés. Odaítéléséről a tantestület dönt. A 

kitüntető érem átadására a tanulói, nevelői és szülői közösség előtt kerül sor.  

Elnyerhető kitüntetések: 

• A Kőrösi Napok versenysorozatának egyéni versenyein 1. helyezést elért alsó illetve felső 

tagozatos tanuló a „Kőrösi-napok győztese” éremben részesül. 

• A Kőrösi Napok osztályok közötti versenyén 1 helyezést elért alsó illetve felső tagozatos 

osztályközösség Kőrösi Kupa vándorserleget kap az iskolanapok alatt nyújtott kiemelkedő 

teljesítmény elismeréseként. Ezen osztályközösségek tanulmányi kirándulásra fordítható 

jutalomnapban részesülnek. 

• Tanulmányi kirándulásra fordítható jutalomnapban részesülnek a hasznosanyag-

gyűjtésben a tanév során tagozatonként első helyezett (tantestületi döntés alapján a 

második helyezett is) osztályok. 

Elismerő oklevél 

Elismerő oklevéllel ismerhető el a tanuló 

• házi versenyeken való részvétele, 

• hiányzásmentes tanéve, 

• tanulmányi eredményben elért nagyfokú javítása, 

• az iskolai könyvtárhasználat terén mutatott kiemelkedő aktivitása, 

• közösségi munkája. 

Táborozásban, osztálykiránduláson való részvétel: 
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 Ingyenes vagy támogatott táborozáson, osztálykiránduláson való részvétellel jutalmazható 

a magatartásában, szorgalmában, közösségi munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló. 

Külföldi tanulmányút: 

 Több éven keresztül nyújtott kiemelkedő teljesítményéért vagy idegen nyelvben 

különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló külföldi útjának támogatásával jutalmazható. 

2.9 A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő 
tanítási órán kívüli tevékenységek: 

2.9.1 Hagyományőrző tevékenységek 
• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, a 

Nemzeti Összetartozás Napján, Testvériskolai Napon, karácsonykor, ballagáskor, a 

tanévnyitón és a tanévzárón és valamennyi olyan ünnepen, amely iskolai megünneplését 

előírja az oktatási kormányzat az aktuális tanév rendjében. 

• Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkba olyan kiemelkedő eredményeket elért személyeket 

(sport, tudomány, kultúra) hívjunk vendégül, akik tehetségükkel, életútjukkal, 

szorgalmukkal, eredményeikkel a gyerekek élő példaképeivé válhatnak. A személyes 

találkozás, a kapcsolatfelvétel, az eredményekért folytatott harc, a kitartás, a kudarcokból 

való talpra állás élményének meghallgatása, s az elért eredmény felmutatása ösztönzőleg 

hathat diákjainkra. 

2.9.2 Diákönkormányzat 
 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati 

vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott 

pedagógus segíti. 

2.9.3 Diákétkeztetés 
 Tanulóink számára – igény esetén – iskolai étkeztetést biztosítunk.  

2.9.4 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején iskolánk nevelőtestülete dönt. 

 A nyelvi tehetségek gondozását is nagyon fontosnak tartjuk. Iskolánkban angol és német 

nyelvet tanulhatnak a gyerekek, a legügyesebbek szakköri keretek között készülnek, pedagógusaik 

vezetésével különböző projektek elkészítésére, versenyekre. 

 Angol nyelvű pl.: eTwinning projekt, Angol Ország-ismereti Vetélkedőre való felkészítés, 

Megyei angol komplex verseny, 
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 Német nyelvű pl.: Spiel und Gewinn korosztályonként és szintenként változó versenyeire 

való felkészítés, Német Ország-ismereti Vetélkedő. 

 Hagyományaink közé tartozik a Szent Márton napi lámpás felvonulás, melyen a német 

nyelvet tanuló gyerekek adnak műsort, s vonulnak fel énekszóval, szüleik, tanítóik kíséretében. 

2.9.5 Iskolai sportkör 
 Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

2.9.6 Szakkörök 
 A különféle szakkörök működése tanulóink egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészeti, szaktárgyi szakkörök, de szerveződhetnek 

valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények 

és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején iskolánk nevelőtestülete 

dönt.  

 A speciális képességek fejlesztésére iskolánk a következő lehetőségeket biztosítja: 

Énekkar, néptánc, kézműves szakkör, sportfoglalkozások, szorobán szakkör. 

 Tehetségeink bemutatkozhatnak az osztályközösségek és az iskola által szervezett egyéb 

programokon, pl. az Iskolagaléria kiállítás megnyitóin, a Kőrösi Baráti Kör programjain, 

farsangokon, bálon, az iskolanapokon, táncházainkban, néptáncestjeinken. Testvériskolánk diákjai 

(Székelykeresztúr, Petőfi Sándor Általános Iskola) minden évben meglátogatják városunkat, 

iskolánkat, Városi Néptánc gálát rendezünk, melyre más kiváló vendégcsoportok is meghívást 

kapnak, hogy a zenében, táncban tehetséges tanulóink bemutathassák tudásukat. Az erdélyi 

Székelykeresztúron, a Sóskúti Néptánc fesztiválon a mi tánccsoportjaink is fellépnek. 

 A Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola iskolánkban is oktatja a zenében és a 

táncban kiemelkedő teljesítményű gyerekeket. A művészeti iskola szervezésében iskolánkban 

angol színjátszó és musical tánccsoport is működik. Fellépéseikkel színesítik az iskolai és városi 

rendezvényeket. 

 A VOKE József Attila Művelődési Központ gyakran ad otthont diákjaink fellépéseinek 

(tánccsoportok bemutatkozása, idősek karácsonya). 

 Városi programok résztvevői diákjaink: néptánc csoportjaink, énekkarjaink (Keszi Feszt, 

Lecsó Fesztivál, Könyvtári Olvasó Város, Városi Helytörténeti Vetélkedő, Majális, Városi 

Gyereknap) 

2.9.7 Versenyek, vetélkedők, bemutatók 
 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. A különböző versenyek iskolai 

fordulóinak feladatlapját természetesen helyben írják diákjaink, felkérés esetén azonban a 

szervezőkkel egyeztetve helyet adunk és biztosítjuk az ügyeletet is egyes tanulmányi versenyek 

olyan fordulójának, ahol más iskolák diákjai is részt vesznek. 
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 Versenyekre való felkészítés: sport-, tanulmányi-, levelező-, vers-és prózamondó 

versenyek, kiselőadók fóruma. 

 Városi versenyekre való felkészítés: Helytörténeti vetélkedő, Irodalmi komplex verseny, 

nyelvi versenyek.  

 Tanulmányi versenyek: Bolyai Matematika Verseny, Bolyai Magyar Verseny, Zrínyi 

Matematika Verseny, Kenguru Matematika Verseny, Környezetvédelmi Vetélkedő, Városismereti 

terepgyakorlat, Árpád matematika verseny, Bátaszéki matematika verseny, Varga Tamás 

matematika verseny, Városi matematika verseny, Kalmár László matematika verseny, Abacus 

Levelező verseny 

 A fenntartó az államilag meghirdetett országos tanulmányi versenyek országos döntői és 

megyei fordulói tekintetében az alábbi tanulói és felkészítői költségeket téríti: 

• a döntő helyszínére történő eljutás tömegközlekedéssel vagy a felkészítő saját 

gépjárművével 

• szállás 1 éjszakára (2 napos verseny esetén) 

• napi egy főétkezés  

• pályamű versenyhelyszínre történő szállítása, amennyiben annak szállítása vagy 

továbbítása tömegközlekedéssel vagy postai úton nem megoldható. 

2.9.8 Témahét, témanapok (projekthét, projektnapok) 
 Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából tanulóink számára a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti projektoktatást 

(témahetet, témanapokat) szervezhetnek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát 

meghaladó foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. 

Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 

történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle 

tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a 

tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente 

ismétlődhetnek azok a témanapok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az 

elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a 

honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. A hosszabb (több napos, egy hetes) 

témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket, a nevelők szakmai munkaközösségei, az iskola 

éves munkatervében határozzák meg. 

2.9.10 Tanulmányi kirándulások 
 Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából tanulóink számára tanulmányi kirándulásokat szerveznek hazánk természeti, 

történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. E programokon kiemelt feladatunk a 

természettudományos gondolkodás tapasztalatokon alapuló fejlesztése. 

 A tanulmányi kiránduláson való diákrészvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával 

törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő 

családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 A tanulmányi kirándulást szervező, kísérő pedagógusok költségeiből a fenntartó 

tanévenként 2 munkanapra (1 éjszakára) vonatkozóan az alábbiakat téríti: 
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• napi egy főétkezés 

• szállás 1 éjszakára 

• a programhoz kapcsolódó belépők 

• utazás 

• napi 8 órás munkaidőn túli ügyeleti díj. 

2.9.11 Erdei iskolák 
 A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-

egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, 

a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél 

jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni.  

Az erdei iskolák programjában nagy hangsúlyt kap a környezettudatos és egészséges 

életmódra nevelés, a természeti és kulturális emlékek megfigyelése, a természettudományos 

gondolkodás tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a bennünket körülvevő környezet minél 

alaposabb megismerése. 

 Az erdei iskolát szervező, kísérő pedagógusok költségeiből a fenntartó 8 tanév alatt 

osztályonként 2 alkalommal, maximum 3 munkanapra (2 éjszakára) vonatkozóan az alábbiakat 

téríti: 

• napi egy főétkezés 

• szállás (2 éjszakára) 

• a programhoz kapcsolódó belépők 

• utazás 

• napi 8 órás munkaidőn túli ügyeleti díj. 

2.9.12 Táborozások 
 A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó táborozások. A táborozásokon való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati 

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 

szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Néptánc, kézműves, angol, német tábort, erdélyi túratábort, sí tábort, valamint röplabda- 

és sporttáborokat szervezünk.  

2.9.13 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz 
kapcsolódó foglalkozás 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények 

között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak 

venni. 
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2.9.14 Szabadidős foglalkozások 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 

nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű 

– gyermekei is részt tudjanak venni. 

2.9.15 Iskolai könyvtár 

Tanulóink egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. 

2.10 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Hitvallásunk a rászoruló tanulók megkülönböztetett segítése, fejlesztése. Ezért feladatunk 

a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása, az esélyteremtés, a hátrányos 

helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlőség előmozdítása nevelő-oktató 

munkánk minden területén: 

• a beiratkozásnál,  

• a tanításban, ismeretközvetítésben 

• a gyerekek egyéni fejlesztésében 

• tanulói előmenetelben 

• a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 

• a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében 

• a pályaorientációban, a pályaválasztásban 

• a humánerőforrás-fejlesztésben 

• a partnerség-építésben és kapcsolattartásban (szülőkkel, segítőkkel, szakmai és társadalmi 

környezettel). 

Folyamatos feladataink: 

• A kiemelt figyelmet igénylő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pontos 

nyilvántartásának vezetése. 

•  Differenciált képzés és értékelés révén annak biztosítása, hogy minden tanuló egyéni 

képességei szerint haladhasson. 

• A lemaradókat, nehézségekkel küszködőket tanulószobával, korrepetálással, egyéni 

képességeik szerinti fejlesztéssel segítjük. 

• A lemorzsolódás minimális szintre csökkentése érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk 

a szülőkkel, a tanulókkal, a családsegítő szolgálattal és egyéb partnerekkel. 

• A gyermekek érdekében meghatározó feladatunknak tekintjük a drogprevenciót, a 

bűnözés elleni küzdelmet, a bűnmegelőzést. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot 

tartunk fenn a rendőrséggel és kompetens szakemberekkel. 

• Tanulóink számára a szabadidő eltöltésének olyan értelmes és hasznos formáit biztosítjuk, 

amelyekhez családi hátterük, hátrányos helyzetük miatt egyébként nem juthatnának 

hozzá. 

•  Minden rászoruló gyermek számára biztosítjuk a napközis és tanulószobai ellátást.  
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• Rendszeresen figyeljük azokat a pályázatokat, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének 

javítását szolgálják, és lehetőség szerint részt veszünk azokon.  

Felelősségek: 

 Az intézmény vezetője, az iskolavezetés felelős azért, hogy az intézmény minden 

dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára ismert legyen az iskola 

esélyegyenlőségi elvei, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelősségük annak 

biztosítása is, hogy az iskola dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és 

segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a szükséges 

lépések megtételéért. 

 Az igazgató felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi elvek megvalósításának 

koordinálásáért, végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére 

vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

 A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A 

tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és 

közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a 

felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

 Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, 

hogy ismerje az intézmény esélyegyenlőségi elveit és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. 


