
 

 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium 

(3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



 

 

1 

 

Tartalomjegyzék 

 

Beköszöntő ...................................................................................................................................... 6 

1. Nevelési program ........................................................................................................................ 8 

1.1. Nevelési program az óvodában ............................................................................................ 8 

1.1.1. Bevezető ........................................................................................................................ 8 

1.1.2. Gyermekkép - óvodakép ............................................................................................... 9 

1.1.2.1. Gyermekkép ........................................................................................................... 9 

1.1.2.2. Óvodakép ............................................................................................................... 9 

1.1.2.3. Földrajzi környezet .............................................................................................. 10 

1.1.2.4. Óvodánk szociográfiai képe ................................................................................. 11 

1.1.2.5. Az óvodapedagógus munkája .............................................................................. 11 

1.1.3. Az óvodai nevelés rendszere ....................................................................................... 13 

1.1.3.1. Az óvodai nevelésünk célja.................................................................................. 13 

1.1.3.2. Az óvodai nevelés feladata, nevelésünk keretei................................................... 14 

1.1.3.2.1. Az egészséges életmód alakítása....................................................................... 14 

1.1.3.2.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségnevelés ................................................... 18 

1.1.3.2.3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása ............................. 23 

1.1.3.3. Óvodai nevelésünk kiemelt feladatai ................................................................... 27 

1.1.4. Az óvodai élet megszervezésének elvei ...................................................................... 29 

1.1.4.1. Személyi feltételek ............................................................................................... 29 

1.1.4.1.1. Nevelőtestületünk bemutatása .......................................................................... 29 

1.1.4.1.2. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak .................................................. 30 

1.1.4.1.3. Óvodánk belső továbbképzési rendszere, hospitálási rendszerünk ................... 30 

1.1.4.1.4. Szakmai továbbképzési lehetőségek, belső továbbképzés folytatása ............... 31 

1.1.4.2. Tárgyi feltételek ................................................................................................... 31 

1.1.4.3. Az óvodai élet megszervezése ............................................................................. 32 

1.1.4.3.1. Csoportjaink szokás- és szabályrendszere ........................................................ 32 

1.1.4.3.2. Heti rend ............................................................................................................ 32 

1.1.4.3.3. Napirend ............................................................................................................ 32 

1.1.4.3.4. Fejlődés nyomon követése ................................................................................ 34 

1.1.4.4. Kapcsolataink rendszere, szülő - gyermek - pedagógus együttműködés formái . 35 

1.1.4.5. Eseménytervünk – Programtervünk, ünnepek és jeles napok, egyházi ünnepek . 38 

1.1.5. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai .......................... 41 



 

 

2 

 

1.1.5.1. Játék ..................................................................................................................... 41 

1.1.5.2. Verselés, mesélés ................................................................................................. 44 

1.1.5.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc ................................................................ 46 

1.1.5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka ................................................................. 47 

1.1.5.5. Mozgás ................................................................................................................. 49 

1.1.5.6. A külső világ tevékeny megismerése ................................................................... 51 

1.1.5.7. Munka jellegű tevékenységek .............................................................................. 57 

1.1.5.8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás ............................................................. 59 

1.1.6. Gyermekvédelem ........................................................................................................ 62 

1.1.7. Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére ..................................................................... 65 

1.2. Nevelési program az iskolában .......................................................................................... 75 

1.2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai ... 75 

1.2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok .................................... 79 

1.2.3. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai ....................................................................... 83 

1.2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ........................................................... 83 

1.2.5. Iskolai közösségi szolgálat .......................................................................................... 91 

1.2.6. A pedagógusok, osztályfőnökök intézményi feladatai ............................................... 92 

1.2.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység .......... 94 

1.2.8. A mentorálás intézményi programjának alapelvei és megvalósítása a továbbtanulást 

erősítő kezdeményezések támogatása során a tanulmányi eredmény javítása érdekében .. 102 

1.2.9. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje .......................... 106 

1.2.10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel .............................. 108 

1.2.11. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata ...................................................... 112 

1.2.12. Az iskolaváltás, tanuló átvételének szabályai ......................................................... 119 

1.2.13. A felvételi eljárás különös szabályai ....................................................................... 120 

1.2.14. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása .................................................. 124 

1.2.15. Intézményi önértékelés ........................................................................................... 125 

2. Helyi tanterv ............................................................................................................................ 127 

2.1. Az általános iskola helyi tanterve .................................................................................... 127 

2.1.1. A választott kerettanterv ........................................................................................... 127 

2.1.1.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozások és azok óraszámai .................................................................................... 127 

2.1.1.2 Az 1-8. évfolyamon választható órák és óraszámaik .......................................... 132 

2.1.2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások követelménye, formái, rendje, korlátai ............ 132 



 

 

3 

 

2.1.3. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, 

korlátai ................................................................................................................................ 133 

2.1.4. Értékelés .................................................................................................................... 134 

2.1.4.1. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének alapelvei, követelményei, 

formái .............................................................................................................................. 134 

2.1.4.2. Az értékelés rendszeressége és formái ............................................................... 138 

2.1.4.3. Az 1. osztálytól 2. évfolyam félévéig alkalmazott szöveges értékelés .............. 140 

2.1.4.4. A félévi és az év végi osztályzatok megállapításának szempontjai ................... 162 

2.1.5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái ................................................................ 162 

2.1.6. A magasabb évfolyamba lépés feltételei ................................................................... 163 

2.1.7. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei: ............................................... 165 

2.1.8. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása ...................................................................................................................... 166 

2.1.8.1. A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó szabályok .......................................... 166 

2.1.8.2. Egész napos iskola ............................................................................................. 166 

2.1.8.3. Természettudományos nevelés .......................................................................... 167 

2.1.8.4. Mindennapos testnevelés ................................................................................... 168 

2.1.8.5. Mindennapos művészeti nevelés ........................................................................ 169 

2.1.8.6. Idegennyelv-oktatás ........................................................................................... 169 

2.1.8.7. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása ................................................................ 170 

2.1.9. Választható tantárgyak, foglalkozások ..................................................................... 171 

2.1.10. A tanulók esélyegyenlőségét elősegítő intézkedések ............................................. 174 

2.1.11. Az osztályba sorolás rendje .................................................................................... 175 

2.1.12. Az iskola egészségnevelési programja .................................................................... 175 

2.1.12.1. Alapelvek, jövőkép .......................................................................................... 175 

2.1.12.2. Feladataink ....................................................................................................... 176 

2.1.12.3. Az egészségnevelési program ellenőrzése, értékelése, újabb célkitűzések ..... 179 

2.1.13. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv ............ 179 

2.1.14. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek ............................. 180 

2.1.15. Az iskola környezeti nevelési programja ................................................................ 181 

2.2. A gimnázium és pedagógiai szakgimnázium helyi tanterve ............................................ 186 

2.2.1. Gimnáziumi kerettantervi óraháló ............................................................................ 186 

2.2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám ................................................................... 187 



 

 

4 

 

2.2.3. Szakgimnáziumi kerettantervi óraháló ..................................................................... 192 

2.2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei ...... 194 

2.2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása ...................................................................................................................... 195 

2.2.5. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai ........... 196 

2.2.6. A középiskola esetén választható érettségi vizsgatárgyak ........................................ 197 

2.2.7. Érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei ...................... 197 

2.2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ................................................. 197 

2.2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 201 

2.2.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása ........ 204 

2.2.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei ............................. 205 

2.2.11.1. Óratervi órák csoportbontása ........................................................................... 205 

2.2.11.2. Tanítási órán kívüli tevékenységek .................................................................. 206 

2.2.12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek .... 207 

2.2.13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei ........................................ 208 

2.2.13.1. Egészségnevelés a középiskolában .................................................................. 208 

2.2.13.2. A környezeti nevelés alapelvei ........................................................................ 210 

2.2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei........ 215 

3. Szakmai program .................................................................................................................... 218 

3.1. Kifutó rendszerű szakmai oktatás .................................................................................... 218 

3.1.1. Szakképző évfolyamon oktatott szakképesítések adatai ........................................... 220 

3.1.1.1. Gyógypedagógiai segítő munkatárs 54 140 01 .................................................. 220 

3.1.1.2. Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02 ............................................. 222 

3.1.2. Gyakorlat, nyári összefüggő gyakorlat ..................................................................... 224 

3.1.3. Óratervek - óraszámok .............................................................................................. 227 

3.2. 2016/2017-es tanévben bevezetésre kerülő új szakképzési kerettanterv felmenő 

rendszerben ............................................................................................................................. 241 

3.2.1. Gyógypedagógiai segítő munkatárs .......................................................................... 241 

3.2.2. Pedagógiai és családsegítő munkatárs ...................................................................... 250 

3.3. 2017/2018-as tanévben bevezetésre kerülő szakképzés................................................... 260 

4. A Pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb rendelkezések................................................. 284 

4.1. A pedagógiai program érvényességi ideje ....................................................................... 284 

4.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata ........................................................... 284 

4.3. A pedagógiai program módosítása ................................................................................... 284 



 

 

5 

 

4.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala .............................................................. 285 

 

Mellékletek 

1. sz. melléklet: Az általános iskola helyi tantervei 

2. sz. melléklet: A gimnázium és pedagógiai szakgimnázium helyi tantervei 

3. sz. melléklet: Szakképzési kerettanterv az 54 140 01 gyógypedagógiai segítő munkatárs 

szakképesítéshez, valamint a IV. pedagógia ágazathoz, és az 54 140 02 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs valamint a IV. pedagógia ágazathoz 

4. sz. melléklet: A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű és  

a 119. sorszámú megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye. 

5. sz. melléklet: A sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek és iskolás tanulók 

fejlesztésének intézményi programja 

Legitimációs záradékok 

 

  



 

 

6 

 

Beköszöntő 

“Világosítsatok emberek előtt, hogy lássák a ti cselekedeteiteket  

és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat:”  

(Máté 5. 16).  

 

Ez a felirat áll Kossuth Lajos domborműve alatt, azon a monoki emlékharangon, amelynek hangja 

Zemplén nagy fiát idézi. 

Kossuth Lajos - akinek nevét viseli iskolánk - a szabadelvűség olyan képviselője volt, aki nem 

zárkózott el a hagyományoktól sem. Ezeket reálisan értékelve küzdött a haza modernizációjáért. 

Romantikus alkat volt, nagy szónok, másokat is magával tudott ragadni. Magyarságát büszke 

öntudattal vallotta, de tudta, hogy más népek is ugyanúgy éreznek, hasonlóak a vágyaik, a jogaik. 

Mint Magyarország kormányzója, a nemzeti függetlenség, a gazdasági előrehaladás mellett 

fontosnak tartotta a gyermekek nevelését, erkölcsi formálását is, mert mint vallotta “erkölcsi alap 

nélkül nemzeti boldogság tartós nem lehet”. 

A családi házban, a szülőktől tanulta meg a más felekezetűekkel szembeni vallásos türelmet, ehhez 

az elvhez egész életén át hű maradt. Az elemi után a piarista szerzetesek gimnáziumába került, 

majd a családi hagyomány és az evangélikus érzület hatására az eperjesi Evangélikus Kollégium 

diákja lett. Itt a politikát választotta életpályának. Mindvégig kitűnő tanuló volt, alakja azt 

példázza, hogy sokoldalú műveltségre önfejlesztés és akaraterő révén juthatunk. 

A gazdag életút — jogász, újságíró, közgazdász, politikus; a hazáért folytatott önfeláldozó 

tevékenység, a szorgalmas munka és az egy életen át tartó folyamatos önképzés — olyan sokoldalú 

és elkötelezett személyiséget jelenít meg, melyet igazi emberi példaképként mutathatunk be. 

Iskolánk névadója, Kossuth Lajos, az egyik legismertebb magyar evangélikus, olyan emberi és 

történelmi példát mutatott, melyet értékként kívánunk tanulóinknak közvetíteni. 

 

A mi „históriánk” 

Az alapfokú oktatás 1875-től folyik a Dayka Gábor úti, 1909-től pedig a Kis-Hunyad úti 

épületekben. Az iskola 8 évfolyammal működő általános iskola. Alsó tagozat: az ún. egytanítós 

„nagy felmenő” rendszerben és egész napos oktatási rend szerint szervezett. A felső tagozat 

állandó délelőttös tanítási rendben dolgozik.  

A jogelőd intézmények gazdag hagyományrendszere, ennek tudatos ápolása meghatározza az 

iskolában folyó pedagógiai munkát. 

Középiskolánk a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legfiatalabb középfokú iskolája, 2001. 

augusztus 28-án szentelte fel D. Szebik Imre püspök úr. Ekkor került vissza az épület – melyben 
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egykor evangélikus tanítóképző működött – jogos tulajdonosához, a Magyarországi Evangélikus 

Egyházhoz.  

“A trianoni egyezmény után Eperjesről települt városunkba az Evangélikus Tanítóképző olyan 

időben, amikor az I. világháború poklát megjárt, egy megcsonkított ország népének volt szüksége 

arra, hogy mihamarabb talpra álljon, hogy megkísérelje újrafogalmazni identitástudatát. Az 

Eperjesről menekülésre kényszerített egyházkerületi Tanítóképző Intézet 1920. február havában 

városunkba költözött, hogy a tanítóképző intézet további működtetését biztosítsa. Miskolc város 

közgyűlése átengedte a tanítóképző intézetnek a Dayka Gábor utcai beltelket azzal a 

megszorítással, hogy azon egy éven belül modern épületet emelni tartozik. Az építési költséghez 

pedig 24 000 P-vel városi segélyt ad, amely segély akkor lesz folyósítva, ha az építkezés a 

falegyent elérte. 1929. szeptember 11-én Geduly Henrik evangélikus püspök ünnepélyesen 

felavatta a Dayka Gábor utcai épületet. 

Semmiféle magyarázatra nem szorul, hogy mit jelent egy nép jövője szempontjából az ifjúság 

nevelése. Az is közismert, hogy milyen pótolhatatlan, igazából semmiféle mércével nem mérhető 

szerepe volt ebben a magyar pedagógia legendás szegénylegényeinek, a néptanítóknak. Az intézet 

első igazgatójának, Gerhardt Bélának kiemelkedő érdeme, szerepe volt az intézet létrehozásában. 

Teljes odaadással, és diákjaival együtt a két kezével is épített, teremtett. Az iskolában olyan haladó 

szellemű tanárok tanítottak, mint Molitor Gusztáv, Lajos Árpád, Imre Zsigmond, Zádor Tibor. Az 

itt végzett tanítók fontos szerepet töltöttek be a B-A-Z megye és Miskolc város közoktatásában, 

közéletében. Engi István, Balázs József, Lőkös Béla, Juszkó István, Kisgyörgy István, Rozinai 

László, Bujdos László, valamennyien köztiszteletben álló pedagógusok. De ebben az iskolában 

tanult Fassang Árpád ismert zeneszerző, vagy Kiss János, aki évtizedekig a washingtoni és 

mirelandi egyetem neves oktatója volt.” 

(Lőkös Béla ny. gimnáziumi tanár) 
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1. Nevelési program 

1.1. Nevelési program az óvodában 

1.1.1. Bevezető 

 

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három;  

ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. 

(1 Kor 13, 13) 

 

Programunk összeállításakor abból indultunk ki, hogy gyermeket, mint fejlődő személyiséget 

szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése a család joga és 

kötelessége, az óvoda ebben kiegészítő, segítő szerepet tölt be. A gyermeki személyiség teljes 

kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia. 

2014/15-ös nevelési év szeptemberétől óvodánk Evangélikus Óvoda lett. Hagyományainkkal, 

kialakult szokásrendszerünkkel összeegyeztetve lehetőség van az ide járó gyermekeknek 

hitoktatás keretén belül, a keresztyén életszemlélet befogadására. Életkoruk sajátosságaihoz 

igazodva ismerkednek a Biblia és az egyház tanításaival, imádságaival, ezáltal formálódik 

keresztyén világképük.  

Az evangélikus szemléletű nevelés a 2015/2016-os nevelési évtől indult el az akkor, óvodánkba 

belépő gyermekek számára.  

Az óvodáskor biztonságérzetet adó, gyermekközpontú légkör megteremtésével az érzelmi 

megalapozás időszaka. Pedagógusaink munkáját áthatja a szereteten alapuló magatartás, 

játékosság, mely inspirálja a gyermeket a világ megismerésére.  

Az evangélikus egyház legfiatalabb nevelési intézményeként a keresztyén értékrend mentén 

neveljük óvodásainkat. 

Óvodánk jó hírnevét, elismertségét, kiváló színvonalon való működését nevelőtestületünk minden 

tagja folyamatosan segíti, egységesen és hitelesen képviseli. Intézményünkben szakmailag 

összehangolt sokszínű óvodai nevelés valósul meg. A pedagógusaink valamennyien fogékonyak 

az új pedagógiai módszerekre, sokat tesznek azért, hogy a gyermekek élete egyre színesebb, 

élményekben gazdagabb legyen.  

Óvodánk Nevelési Programjának készítése során figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramját, a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelveit, a Nemzetiség 

óvodai nevelésének irányelvét, a gyermeket megillető jogokat, az egyenlő hozzáférés biztosítását. 

Az Országos Alapprogramra épülő Helyi Pedagógiai Program képezi az alapját a csoportokra 

lebontott differenciált pedagógiai terveknek, céloknak, fejlesztendő kompetenciáknak. 
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1.1.2. Gyermekkép - óvodakép  

1.1.2.1. Gyermekkép 

Óvodánkban a gyermekek jogait tiszteletben tartjuk.  

Az ide járó gyermekeket úgy igyekszünk elvezetni az iskolakezdésig, hogy mind testben, mind 

lélekben fejlődjenek, és eközben megéljék a boldog óvodáskort. 

Arra törekszünk, hogy a genetikai adottságaik, egyéniségük kibontakozhasson, személyiségükben 

a tevékeny, érdeklődő, érzelem-gazdag, toleráns, kreatív jegyek felismerhetőek legyenek, aktuális 

fejlettségi szintjüket figyelembe véve egyéni érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően 

továbbfejlődjenek. 

Játékukban önálló elképzelésük megvalósuljon. 

Vonzódjanak a művészeti tevékenységekhez, aktívan vegyenek részt a kötetlen és kötött 

szervezésű tevékenységekben!  

Érzékeljék a társas együttlétből adódó többletet, vonzódjanak társaikhoz és a felnőttekhez, 

ismerjék meg és fogadják el az óvoda szükséges szabályait.  

Tudjanak örülni a természet, a tárgyi környezet szépségeinek, legyenek nyitottak és érdeklődőek. 

Legyen számunkra a jövő ideálja a pozitív gondolkodású, széles látókörű, kreatív ember.  

Az eredményesség érdekében szeretettel és tudással neveljük a ránk bízott gyermekeket. 

 

1.1.2.2. Óvodakép 

Az óvoda négy osztott csoporttal működik. Óvodánkra jellemző a nyitottság, magas színvonalú, 

érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes nevelés, családias légkör, az érdeklődés felkeltése 

a művészet befogadására és az alkotótevékenységek iránt.  

A képességfejlesztésben a kreatív képesség kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt. A nevelő-

képességfejlesztő funkció a domináns. 

Óvodai élettevékenységi formáin belül, mindennapjaink kiemelt színterei a művészeti ágakhoz 

tartozó tevékenységek: 

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; 

 ének-zene, énekes játék, gyermektánc; 

 verselés, mesélés. 

Ezen területek érzelmileg és életkori sajátosságok szempontból a legközelebb állnak az óvodás 

gyermekekhez. Segítik a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, esztétikai 

fogékonyságukat, és egyben a kreatív önkifejezés eszközei is. 
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Alapfeladataink az egészséges életmódra nevelés, a rendszeres egészségfejlesztő mindennapos 

mozgás lehetőségének biztosítása, az anyanyelv fejlesztése. 

Arra törekszünk, hogy az életkori és az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva játékosan, 

változatos tevékenységeken keresztül a módszerek sokszínű tárházával valósítsuk meg a nevelési 

feladatokat. Az óvodás gyermek számára legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, mely 

egyben az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, a foglalkozási területek integrálására, az egyéni 

bánásmódra, differenciálásra, az érzelmi nevelésre, a gondozásra. 

Lehetővé tesszük a gyermekek számára környezet tevékeny megismerését, környezettudatos 

szemléletük alakulását. 

Pedagógiai szemléletmódunk és az óvodás gyermek megismerési és tanulási sajátossága a 

közvetlen tapasztalatszerzésre és cselekvésre épül, nem a passzív információk befogadására. 

Mindennapi gyakorlatunk során alkalmanként használunk CD lejátszót, diavetítőt, 

fényképezőgépet, laptopot is. 

Céljaink: Orientálni a szülőket az általunk fontosnak tartott képességfejlesztés irányába olyan 

tevékenységek által, melyek a gyermek életkorának leginkább megfelelnek. 

Az evangélikus nevelés elveinek, értékeinek megismertetése az intézményi lelkész bevonásával, a 

szülőkkel való kapcsolat kialakítása az egyházi év kiemelkedő alkalmai kapcsán, ünnepi 

alkalmakhoz kötődően templomi látogatással. 

 

Feladatunk: Az evangélikus, keresztyén szellemiségű nevelés a gyermekek személyiségének 

kibontakoztatásával, az érzelmi élet kiteljesítésével, a pozitív személyiségjegyek erősítésével. 

 

Fakultatív foglalkozási kereteken belül, szülői igények figyelembe vételével biztosítunk a 

gyermekek számára: 

 zeneóvoda keretén belül ének-zenei képességek továbbfejlesztését,  

 játékos angol nyelvi foglalkozást, 

 sakk szakkört,  

 hitoktatást, 

 úszás és korcsolya oktatást. 

 

1.1.2.3. Földrajzi környezet 

Óvodánk B.-A.-Z. megyében, Miskolc belvárosában helyezkedik el, szép környezetben az Avas 

hegy lábánál. A négycsoportos óvoda 100-120 gyermek nevelésére alkalmas, meleg családias 

hangulatú. Jól felszerelt udvar biztosítja a mozgásfejlesztést, a szabad levegőn való tartózkodást. 
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A különböző talajborítású részekkel - köztük 160 m2-en korszerű gumiburkolat található 

(balesetmentessé téve a játékot) - mászókákkal, hintákkal, homokozókkal, árnyat adó fákkal 

alkalmas a gyerekek játék és mozgásigényének kielégítésére.  

Az intézmény berendezése a Reményi úti Óvodásokért Alapítvány, valamint a szülök 

közösségének köszönhetően folyamatos megújulás alatt áll. 

 

1.1.2.4. Óvodánk szociográfiai képe 

A szülők társadalmi helyzetét tekintve jól szituáltak, magas szintű iskolai végzettséggel, főiskolai 

és egyetemi diplomával rendelkeznek és többnyire végzettségüknek megfelelő munkahelyen 

dolgoznak. A teljes létszámhoz viszonyítva kevés a hátrányos helyzetű gyermek.  

 

1.1.2.5. Az óvodapedagógus munkája 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” 

(Példabeszédek 22,6) 

 

Az óvodában a nevelő munka kulcsszereplője az óvodapedagógus, a nevelés eredményességét 

döntően befolyásolja az itt dolgozó emberek összehangolt munkája. A gyermek mindennapi 

életében jelen lévő felnőttek elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt jelent a számukra. 

Nevelőtestületünket a szakmai összehangoltság, felkészültség, az új iránti fogékonyság, 

színvonalas nevelőmunka jellemzi. Óvodapedagógusaink változatos érdeklődése, szakmai 

módszertani kultúrája, helyismerete egyediséget visz a csoport életébe. 

Pedagógiai munkánk középpontjában az együttműködési és érintkezési képességek tudatos 

fejlesztését állítjuk. Biztosítjuk óvodásaink személyiségének fejlődését, közösségi életre való 

felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének 

segítését. 

Keresztyén szellemű nevelésünk során előtérbe helyezzük a gyermek életkori és egyéni 

sajátosságait, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy segítsük lelki, érzelmi fejlődésüket, hittel és 

szeretettel neveljünk. Példamutató, értékeket tisztelő, a gyermeki jogokat maximálisan elismerő, 

hátrányos megkülönböztetés teljes kizárására törekvő egyének közössége. 

Óvodásaink lelki szükségleteinek kielégítése nemcsak a hittan foglalkozásokon valósul meg, 

hanem az áhítatok, csendes percek során is. A vallásos ismeretek elsajátítása, a lelki közösség 

megélése a gyermekcsoport életébe megerősítő pozitív élményt nyújt. Az alapvető, egyetemes 

keresztyén erkölcsi–etikai normák megismertetése a személyiségformálás fontos eszköze. A 
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megbocsátás, elfogadás, együttműködés, együttérzés, a szeretetkapcsolatok apró jelei segítik a 

gyermekeket abban, hogy jó emberek, jó keresztyének legyenek. Az óvodában dolgozó felnőttek 

mélyen átérzik az evangélikus egyházi óvodai nevelés felelősségét, fontosságát. 
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1.1.3. Az óvodai nevelés rendszere 

1.1.3.1. Az óvodai nevelésünk célja 

Óvodai nevelésünk célja, elősegíteni az óvodánkba járó gyermekek sokoldalú harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését, az életkori és 

egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

 

Ezért az óvoda az alábbi kiemelt célokat határozza meg: 

 Alkotóképesség kibontakoztatása a játék és a művészeti nevelés tevékenységei által.  

Művészeti, esztétikai nevelésre, alkotó képesség fejlesztésre, kiemelten a kreatív képesség 

fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt olyan tevékenységek által, melyek a gyermek 

életkorának leginkább megfelelnek: játék, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, ének, 

zene, énekes játék, gyermektánc, verselés, mesélés és a szabad mozgás. 

 A környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező gyermekek 

nevelése. 

 Érdeklődő, alkotó, tevékeny ember formálása, vidám, derűs, szeretetteljes, ingergazdag 

környezetben. Mindazon gyermeki szükséglet kielégítése, melyek közül kiemelkedik a 

biztonságérzet és szeretet, empátia, szociális érzékenység. 

 Óvodai programunk felvállalja a 3-7 éves korú gyermekek személyiségfejlesztését, 

sokoldalú és harmonikus fejlődésének elősegítését az anyanyelvi tevékenységeken 

keresztül, a játék eszközével. 

 Biztosítjuk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, megerősítését; a gyermeket 

megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés 

lehetőségével a gyermek egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő szükségletek 

kielégítését, érzelmekben gazdag óvodai élet megteremtését; egészséges életmódra és 

egészséges életvitel igényére való nevelést. 

 Tudatosan és tervszerűen kialakítjuk azokat a szociális és értelmi képességeket, melyek 

biztosítják a gyermekek sikeres iskolakezdését, teljesítményét. 

 Segítjük a családot a nevelési elvek közös kialakításában – tiszteletben tartva a családi 

elsődleges szerepét.  

 A gyermeket körülvevő világ megismerésére, természetszeretetére és védelmére, szülőföld 

szeretetére, hagyományápolásra nevelünk. 

 Az óvodai nevelés országos alapprogramjának elveivel és céljaival összhangban, 

ugyanakkor keresztyén emberként, közvetítjük az értékeket, ismereteket, és valósítjuk meg 
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a céljainkat. Az evangélikus egyházi óvodában különösen fontos és alapvető a lelki 

nevelés, melynek során a gyermekek pozitív személyiségjegyei kialakulnak, 

megerősödnek.  

 Célunk a keresztyén erkölcsi normák beépítése a gyerekek interperszonális kapcsolataiba.  

A hitre nyitottság, a hitélet gyakorlása szabad lehetőségként jelenik meg a gyerekek 

számára.  A Bibliai történetek alapján megvalósuló információ és értékközvetítés 

különösen segíti a gyermek személyiségének kibontakoztatását. Ahhoz, hogy 

gyermekeinkből jobb emberek, jó keresztények legyenek, meghitt és nevelő családi légkör 

és ezt jól kiegészítő, segítő óvodai nevelés szükséges.  

 Fontos, hogy boldog legyen, harmóniában éljen Istennel, önmagával és másokkal. A 

gyermek természetes módon nyitott a lelki világ felé, a tudatos döntést azonban később 

hozza meg. 

 

1.1.3.2. Az óvodai nevelés feladata, nevelésünk keretei 

Azon feladatok, tevékenységek, melyek hatásrendszerünkben az óvodai nevelés egész napja 

folyamán periodikus, visszatérő, keretjellegű feladatokat jelentenek az óvodáskorú gyermek 

számára. 

 

Az óvodai nevelés általános feladatai: 

Az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, az egyéni és az életkori 

sajátosságok figyelembevételével. Ezért az óvodai nevelésünk feladata nem más, mint az 

óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.  

Ezen belül: 

 az egészséges életmód kialakítása; 

 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségnevelés; 

 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés. 

 

1.1.3.2.1. Az egészséges életmód alakítása 

Az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a gyermeket a szükségleteinek 

kielégítésében, elősegíti fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, a helyes életvitel 

kialakításához. 
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Feladatok 

 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás elősegítése. 

 A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása megőrzése. 

 Az egészséges életmód, helyes életritmus, a testápolás, az étkezés, az öltözködés a pihenés, 

a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása. 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

 Megfelelő szakemberek bevonásával- a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve- 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Helyes életritmus: 

 Óvodapedagógusaink a gyermek óvodában eltöltött idejét tudatosan, élettani – és 

pszichikai szükségleteik figyelembe vételével tervezzék.  

 Alakítsák ki a testápolás, táplálkozás, mozgás, pihenés, egészsége megőrzés és ehhez 

kapcsolódó tevékenységek helyes életritmusát a gyermek egyéni adottságainak 

figyelembevételével, egyéni példamutatással. 

 Törekedjék a helyes életritmust a szülőkkel együtt kialakítani. (évi, heti, napi) 

 Két csoport közösen használt helyiségeit zavartalan igénybevételét összehangolt 

napirenddel biztosítsák. 

Táplálkozás: 

 Ismerje meg, és tapintatosan segítse a gyermekek kulturális étkezési szokásainak 

kialakítását. 

 Étkezés terén szervezzen az étkezéshez kulturált körülményeket, mindig tiszta, ép 

edényeket használjon. 

 Biztosítsa a megfelelő időt az önkiszolgálás szokásainak kialakítására, fokozatosan 

tapintatosan végezze azt. 

 Alakítsa ki a napirendben, hogy azonos időpontban történjen az étkezés, így megerősödnek 

a táplálkozás feltételes reflexei. 
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 Segítse elő az új ízek megismerését, megkedveltetését. 

 Készítsen együtt a gyerekekkel vitamin salátát, fogyasszanak gyümölcsleveket, teákat.  

 Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek folyadékigényének kielégítésére egész nap álljon 

rendelkezésükre folyadék. 

 Tanítsa meg a gyermekeket az evőeszközök helyes tartására, használatára, vegye 

figyelembe az egyéni fejlettségüket, életkori sajátosságaikat, illetve a sajátos nevelési 

igényű gyermekeknek szükség szerint nyújtson segítséget. 

Testápolás: 

 A testápolási szokások kialakításánál vegye figyelembe a gyermeknek az otthonról hozott 

szokásrendjét. Törekedjék a családi és óvodai gondozási szokások összehangolására.                                                 

 Tanítsa meg a testápolással kapcsolatos alapvető teendőket (kézmosás, kéztörlés, orrfújás, 

fogmosás, stb.). 

 Ösztönözze a gyermekeket egészségük védelmére, testük, ruházatuk gondozására, 

rendszeres és szükség szerinti tisztálkodásra, segítse elő, hogy ez a gyermekek igényévé 

váljék. 

 Időnként ellenőrizze a gyermekek ápoltságát, a szülőket győzze meg a higiéniai feltételek 

fontosságáról. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek esetében a gyermek állapotát figyelembe véve nyújtson 

segítséget. 

Öltözködés: 

 Tartsa szem előtt, hogy a gyermekek óvodai öltözéke kényelmes, cipőjük biztonságos, 

egészséges legyen. A gyermek rendelkezzék váltócipővel, váltóruhával. 

 Biztosítsa, hogy az időjárás változásainak megfelelően öltözzenek, fejlessze önállóságukat. 

 Az óvónő saját öltözékének esztétikumával mutasson példát a gyereknek, így is szoktassa 

őket a gondozott, esztétikus megjelenésre. 

 Tanítsa meg a gyermekeket, hogy megfelelő sorrendben öltözzenek, ruhájukat hajtogassák 

össze. 

 Szükség szerint a szülőkben is tudatosítsa az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés 

fontosságát. 

 Az SNI-s gyermekek esetében fokozatosan szoktassa a gyermekeket az önállóságra, 

mindig csak annyi segítséget adva nekik, amennyi szükséges. 
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Mozgás-edzés: 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermekek sokat tartózkodjanak a szabadban. 

 Biztosítsa, hogy minél több mozgásos tevékenységet végezhessenek a teremben és az 

udvaron is, a környezetet, a tevékenységeket szervezze úgy, hogy a sérüléseket, baleseteket 

minél jobban kiküszöbölje. 

 Teremtse meg a lehetőségét annak, hogy rossz idő esetén nyitott ablak mellett mozgásos 

játékot végezhessenek a gyermekek.  

 Segítse elő, hogy a gyermek változatos mozgással tapasztalhassa, mire képes, adjon módot 

arra, hogy új és újabb mozgásformákat próbáljon ki, és gyakorolja a már megszerzett 

mozgáskészségüket. 

 Juttassa a gyermeket öröm és sikerélményhez a mozgás segítségével. 

 Nyáron használja ki a víz edző hatását permetező zuhanyozással, lábfürdővel. 

 Biztosítson a lehetőségek függvényében egyéb edző hatású tevékenységeket: 

kerékpározás, úszás, labdázás, rollerezés. 

Egészségvédelem, óvás, megőrzés: 

 Gondozással, védje a gyermeke egészségét, előzze meg a betegségek kialakulását, gyakori 

szellőztetéssel, megfelelő fűtéssel, edzéssel, higiénikus eszközökkel, az esetlegesen 

megbetegedett gyermek elkülönítésével. 

 Az óvoda udvarán teremtse meg a lehetőséget változatos játéktevékenységek végzésére. 

Gondoskodjon megfelelő felszerelési tárgyakról. Legyen az udvaron napos és árnyékolt 

rész. 

 Teremtse meg a szükséges feltételeket az öltöző kialakításánál, berendezése, világítása 

feleljen meg a kényelmes öltözködésnek. 

 Alakítsa ki a csoportszobákat úgy, hogy legyen elegendő hely és felszerelés a gyermeki 

tevékenységek számára. Gondoskodjon róla, hogy az erős napsugárzás ellen legyen 

sötétítő, vagy reluxa az ablakon, a természetes megvilágítás domináljon. 

 Fordítson gondot a többszöri 5-10 perces szellőztetésre, különösen étkezés után, alvás alatt 

és mozgásos tevékenysége közben. 

 Ügyeljen arra, hogy 20-22 oC fokos hőmérséklet legyen a csoportszobában. 

 Teremtse meg a feltételek, hogy a mosdóban mindennek legyen meg a helye (fésű, 

fogmosó felszerelés, törülköző), tisztántartásáról rendszeresen gondoskodjon. 

 Tartsa távol, illetve távolítsa el a balesetet okozható tárgyakat. 
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Pihenés, alvás: 

 Pihenés, alvás idején az óvónő biztosítsa a gyermeknek a nyugodt alvás körülményeit, az 

alvásigényhez szükséges időt, segítse elő az elalvás előtti nyugalmi állapotba kerülést 

dúdolással, meséléssel. 

 Ügyeljen arra, hogy a korábban ébredők ne zavarják a még alvókat. 

 Tartsa tiszteletben a gyermekek alvási szokásait (apróbb tárgyak, kendő stb.). 

 Biztosítsa, hogy ahol a gyermekek pihennek, ott csend, nyugalom, friss levegő legyen. 

 Segítse a nyugodt pihenést az elalvás előtti mesemondással. 

 

A gyermek tevékenységei: 

 Elvégzi saját személyével kapcsolatos feladatokat (testápolás, öltözködés, étkezés, stb.), 

pihen, alszik, játszik, mozog. 

 A pihenés, alvás egyéni szükséglete eltérő, de nem zavarják egymást a gyermekek. 

 Igény szerint használja a zsebkendőt, tisztálkodási eszközöket, evőeszközöket. 

 Jelzi, ha melege van, ha fázik, fejlettsége szerint ennek megfelelően tevékenykedik. 

 Segít a csoportszoba rend helyreállításában, tisztaság fenntartásában. 

 Sétál, kirándul, ez alatt lég- és napfürdőzik. 

 Változatos mozgásokkal erősödik, differenciálódik mozgása. 

 Megismerkedik az eddig ismeretlen ételekkel. 

 

1.1.3.2.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségnevelés  

A kisgyermek érzelmi lény. Környezetét érzelmeitől vezérelve deríti fel, ismeri meg.  Óvodai 

nevelésünk során az érzelmi nevelésünk a derűs, állandó érzelmi biztonságot adó szeretetteljes 

légkör megteremtésében az óvodai életünk minden tevékenységében megmutatkozik. Az együttes 

élmények, a közös tevékenységi alkalmak, a szokások, a hagyományok, alkalmasak az egyén 

érzelmeinek felkeltésére, elmélyítésére. A közösségi nevelés tudatosan tervezett és szervezett, 

valamint spontán pedagógiai hatásai juttatják el a gyermeket a társakkal való együttélésből az 

együvé tartozásig és az együttműködésig, az „Én” és a „Mi” tudat kialakulásáig. 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 
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Hitéleti nevelés 

Óvodánk 2014 szeptemberétől evangélikus óvoda, programjának kiemelten fontos területei a lelki 

nevelés, a lelki szükségletek kielégítése, a hitre nyitottság megalapozása információ és 

értékközvetítés a bibliai történetek segítségével, egyházi alkalmaink, ünnepeink és 

hagyományaink ápolása.  A hit Isten ajándéka. Fontosnak tartjuk, hogy olyan légkörben 

növekedjenek a gyermekek, amely érzelmi biztonságot nyújt. Ebben a szeretettel teli, elfogadó 

légkörben éljék meg az összetartozás élményét, s az iskolában fogékonyak legyenek a hit 

befogadására, továbbélésére. A vallásos nevelés jelen van az óvodai élet egészében. Megnyilvánul 

a köszönésben, az étkezés körüli imádságban, a délutáni pihenés előtti imában és a lelki 

beszélgetések során is. A Bibliai történetekkel vagy játékos énekes beszélgetésekkel heti két 

alkalommal kötelező formában visszük a gyermekek körébe a hittant.  

 

 A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. 

 Az óvoda dolgozói és a gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés 

jellemezze. Ezt úgy alakítsuk ki, hogy ne legyen bántó, bíráló, kioktató, panaszkodó. Ezzel 

szemben hassa át a dicséret, buzdítás, humor, odafigyelés. 

 Az óvoda dolgozói közötti kapcsolatot jellemezze a tolerancia, empátia, együttműködés. 

 Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én 

tudatának alakulását és engedjen teret önkifejező törekvéseinek. 

 Az egyetemes keresztyén erkölcsi–etikai értékek közvetítése a gyermekek felé. Erkölcsi és 

személyi, valamint vallási példaképekre van szüksége ebben az életkorban. A gyermekek 

erkölcsi tudatának alapozásában a keresztyén erkölcs, a Krisztus által meghirdetett 

szabályrendszer megtartását jelenti. 

 A kialakulóban lévő alapvető erkölcsi szokásokat, keresztyén erkölcsiséget természetesen 

gyakorolja a gyermek. 

 Különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenység gyakorlása, a gyermek 

erkölcsi tulajdonságainak az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség 

formálása. Megalapozza a gyermek akaratát, ezen belül önállóságát, önfegyelemét, 

kitartását, feladatat tudatát, szabálytudatát, valamint a szokás és normarendszerét. 

 Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit, 

a gyermekek a különbözőségek elfogadására, egymás tiszteletére neveljük. 
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 Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, hogy rácsodálkozhasson a természetben, az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra, szépre, és tisztelje, becsülje azt. Ismerje szűkebb és 

tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja, megalapozza hazaszeretetét. 

 Az óvodapedagógus, és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, és 

viselkedése modellértékű a gyermeki magatartás alakulása szempontjából. 

 Sajátos törődést igényelnek a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nemzeti 

etnikai kissebséghez tartozó, sajátos nevelési igényű, nehezen szocializálható, alacsonyabb 

fejlettségi szinten álló, kiemelkedő képességű gyermekek szükség esetén megfelelő 

szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus) 

közreműködése szükséges.  

 Közvetetten segíti a gyermeki személyiségvonások fejlődését, a hátrányok csökkentését, a 

gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása mellett az életkori és 

egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételét. 

 Csoportos tevékenységek esetén figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket, a 

gyermekek egyéni igényeinek megfelelő módszereket alkalmazzuk.  

 A gyermekek hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási fejlődési folyamat részét kezeljük és az 

egyéni megértést elősegítő módon reagálunk rá. 

 A nemzetiségi, nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében támogatjuk 

a befogadás lehetőségét, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeiknek 

óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Vegye figyelembe, hogy az óvodás korú gyermek egyik jellemző sajátossága 

magatartásának érzelmi vezéreltsége.  

 Törekedjen arra, hogy a gyermeket az óvodában, érzelmi biztonság, állandó értékrend, 

derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

 Segítse a gyermeket abban, hogy felismerje és megnevezze saját érzelmeit, és azt a 

helyzetnek megfelelő módon mutassa ki. Ismerjék fel mások érzelmeinek kifejeződéseit, 

hogy tudjanak alkalmazkodni hozzá.  

 Törekedjen arra, hogy a gyermekek alkati, öröklött vonásai a csoportos nevelés hatására 

ne sérüljenek, érzelmi biztonságban éljenek. 
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 Alakítson ki a gyermekkel olyan bensőséges kapcsolatot, amelyben a gyermek 

biztonságérzete növekszik, pozitív érzelmek alakulnak ki benne. 

 Az óvodapedagógus mutasson példát abban, hogy a kommunikációjában, és 

metakommunikációjában mindig a valós helyzetnek megfelelő érzelmeit jelenítse meg. Az 

óvoda minden dolgozójának kommunikációja, viselkedése, bánásmódja modell értékű 

szerepet tölt be a gyermeki magatartás alakulása szempontjából, minden esetben szem előtt 

tartva a felnőtt magatartásának hitelességét. 

 Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd jellemezze. 

 Olyan szokás és normarendszert alakítson ki, amely a gyermek belső igényévé alakulva, a 

távollétében is hatékonyan működik. 

 Biztosítson olyan közös élményeken alapuló tevékenységeket, amelyek a gyermek erkölcsi 

tulajdonságait (pl.: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség) és akaratát (pl.: önállóság, 

önfegyelem, kitartás, feladattudat), illetve szociális tulajdonságait fejlesztik életkori és 

egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 

 Igyekezzék elérni, hogy a csoport tagjai vegyék tudomásul egymást, figyeljenek egymásra, 

legyenek képesek beleélni magukat más gyermek helyzetébe. Segítse a gyermeket abban, 

hogy a közösség egyéni tulajdonságait elfogadja.  

 Az óvodapedagógus a gyermekekkel együtt tevékeny módon készüljön az ünnepre a szülők 

aktív bevonásával.  Tegye lehetővé a közösség számára is a gyermek egyéni életéhez 

kapcsolódó ünnepek átélését. (születésnap, névnap) 

 Csoportjával vegyen részt az óvodai közösség életét meghatározó hagyományok 

kialakításában, rendezvények szervezésében, alakítson ki saját csoportja számára is önálló 

hagyományokat, rendezvényeket. (volt nagycsoportosok meglátogatása az iskolában, 

családos kirándulások stb.) 

 Segítse a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, rátudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, minden 

azok megbecsülésére. 

 Elősegítjük a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának 

alakulását, teret engedünk az én érvényesítő törekvéseinek, hogy elgondolásait, terveit 

megvalósíthassa. 

 Nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek 

egymástól. 
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 Sajátos törődést igényel a nehezen szocializálódó, a halmozottan hátrányos helyzetű, a 

nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó, a kiemelkedő képességű gyermek óvodánk 

szakembereitől. 

 

A gyermek tevékenységei: 

 A gyermek az egész óvodai nap folyamán gyakorolja a tapintatos, helyes 

viselkedésmódokat, együttműködik bizonyos helyzetekben (játékban, munkája során, 

kötött és kötetlen tevékenységekben). 

 Szívesen jár óvodába, szívesen játszik társaival.  Együttműködik bizonyos helyzetekben 

(játékban, munkájuk során, kötött és kötetlen tevékenységekben). 

 Megtanulja tevékenység közben a másokkal való érintkezést és együttműködést. 

 Ismeri és alkalmazza társas kapcsolataiban az alapvető társadalmi és erkölcsi normákat. 

 Törekszik a felmerülő konfliktusok önálló megoldására és ez által szocializálódik. 

 Közösen ünnepli a csoportos ünnepeket, születés, névnapokat.  

 Szívesen mesél, mondókázik, bábozik, énekel, táncol, dramatikus, mozgásos játékokat 

játszik (ügyességi, és sportjátékokat, népi játékokat). 

 Folyamatosan ismerkedik a szokásrendszerrel, és mindinkább sajátjává teszi azt. 

 A gondozási és munkatevékenységekben segítséget nyújt a kisebbeknek, illetve a 

rászorulóknak. 

 

Beszoktatás elősegítése 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Ismerkedjen meg lehetőleg még a beszoktatás előtt a szülőkkel, gyermekkel. Mutassa meg 

a gyermek csoportját, jelét, az óvodai környezetet. 

 Adjon lehetőséget a családoknak arra, hogy gyermeküket fokozatosan szoktathassák be, 

figyelve a szülő igényeire és a gyermek érzelmi reakcióira. 

 Segítse a jól megszervezett napirenddel, a nevelők összehangolt munkájával a családokat 

abban, hogy megismerhessék óvodánk életét, szokásait. 

 Kérjen információkat a gyermek eddigi életéről, szokásairól, a vele való foglalkozás egyéni 

eljárásairól, amiket eddig a családban alkalmaztak. 

 Tegye lehetővé az otthonról hozott személyes és kedves tárgyak behozatalát az óvodába a 

beszoktatás ideje alatt. 
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 Segítse, a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban, úgy ismerkedhessenek meg az új 

környezettel, felnőttekkel, társakkal. hogy ne zavarják a már bent lévő gyermekek életét. 

 Biztosítsa a családokat arról, hogy a gyermek egyéniségét, szokásait figyelembe véve, 

segítő módszerekkel támogatja a beszoktatást. Az óvónők keltsenek érdeklődést az óvoda 

iránt. 

 Fokozatosan növeljék az időtartamot, amit a gyerek a szülő nélkül tölt az óvodában. 

 A beszoktatás során elfogadó szeretetével, nyitottságával, empátiájával forduljon a 

gyermek felé és segítse a gyermeket az új személyek és közösség elfogadásában. 

 Alkalmazzon minél több kétszemélyes, és két résztvevős beszélgetést, játékot a nap során, 

hogy testi közelségével, óvó magatartásával, bizalmat alakítson ki a gyermekekben és ezzel 

támogassa a biztonság érzésének kialakulását. 

 A szülői értekezlet keretében mutassák be az óvodai nevelésünk törekvéseit, határozzák 

meg az alapvető feladatokat, melyek az egységes felfogást, azonos bánásmódot szolgálják.  

 Az óvodai felvételkor a lassúbb pszichés fejlődés jeleit mutató gyerekek is kerüljenek be 

az óvodai nevelésbe. 

 Minden újonnan érkező gyermeket különös gonddal fogadjon, a gyermek magatartását, 

értelmi, érzelmi, akarati fejlettségét helyesen értékelje és találja meg a fejlesztés 

legmegfelelőbb módszereit és hatékonyan alkalmazza gyermek megismerési technikáit.  

Törekvések: 

 Az új gyerekek beszoktatása 1-2 hetes folyamat. Egyszerre 4-5-en érkeznek, így a 

kevesebb gyerekre jobban tudunk figyelni, és jobban meg tudjuk figyelni szokásait, 

tulajdonságait, ezáltal megkönnyítjük az óvodai élet elfogadását. 

 Lehetőséget adunk arra, hogy a szülőkkel együtt ismerkedjenek az óvodai élettel. A szülők 

fokozatos időcsökkentéssel vegyenek részt ebben a folyamatban. A gyerekek a beszoktatás 

ideje alatt elhozhatják azokat a kedvenc tárgyaikat, amelyekhez ragaszkodnak. 

 A délutáni pihenőben lefekvésnél az új gyermekeket különös szeretettel és figyelemmel 

vesszük körül, hogy oldjuk a szorongásukat. 

 

1.1.3.2.3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi formában benne van, áthatja az élet minden 

mozzanatát, az óvodai nevelés teljes folyamatát, annak szerves része. Egy olyan eszköz, amely a 

játékban, a gondozásban, a munkában, az óvodai élet minden tevékenységében jelen van és a teljes 

személyiségfejlődését a beszéd, - gondolkodás egységében segíti elő. 
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Az értelmi nevelés, fejlesztés során a gyermek megismerési vágyára, egyéni érdeklődésére, 

kíváncsiságára, életkori sajátosságaira, valamint meglévő tapasztalataira, élményeire és 

ismereteire építve biztosítunk változatos tevékenységi formákat, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek természeti és társadalmi környezetükről. Lehetőséget 

adunk a gyermekeknek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezésére, bővítésére, amelyeket különböző tevékenységekben gyakorolhatnak, valamint 

biztosítjuk az életkorának megfelelő eszközöket.  

Fejlesztésének és a kommunikáció formáinak alakításában – a beszélő környezettel, a helyes 

mintaadással és szabályközvetítéssel – kiemelkedő szerepe van egész nevelő tevékenységünkben.  

 Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermek megismerje, megbecsülje, megszeresse 

anyanyelvét. Ezért a gyermek beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, 

ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és válaszok 

igénylésére természetes helyzeteket teremtünk, az adódó lehetőségeket kihasználjuk.  

 Az értelmi nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori 

sajátosságára-, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 

biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további 

élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. Lehetőséget kell teremteni a gyermek spontán és tervezetten szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerzésére, bővítésére, amelyeket különböző 

tevékenységekben, élethelyzetekben gyakorolhat. 

 Fejleszteni kell értelmi képességeit: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, alkotóképesség. Olyan ösztönző környezetet kell biztosítani, amelyben a 

képzelet és a kreativitás fejlődését segítjük elő.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori sajátosságra -, valamint a 

meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítsa a gyermekeknek a 

változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 

szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

 Az óvodába lépéskor tájékozódjon nyelvi fejlettségi szintjéről. 

 Biztosítson derűs, szeretetteljes légkört, amelyben a gyermek szívesen nyilatkozik meg. 
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 Ismerje meg a család anyanyelvi kultúráját, és ezek figyelembevételével végezze fejlesztő 

munkáját, megfigyelései, tapasztalatai alapján alkosson reális képet a gyermek egyéni 

beszédfejlettségéről.  

 Használjon ki minden lehetőséget az óvodai élet valamennyi tevékenységében arra, hogy 

a gyermekek anyanyelvi fejlődése kibontakozhasson, megvalósulhasson (gondozási 

tevékenységek, játék stb.). Találjon a nap folyamán alkalmat anyanyelvi játékok, 

dramatikus játékok alkalmazására. 

 Ismertesse meg a gyermeket a kommunikáció és metakommunikáció eszközeivel. 

 Ismerje a gyermek egyéni fejlettségét, életkori sajátosságait és ehhez alkalmazzon olyan 

differenciált módszereket, amelyek a gyermek anyanyelvi és értelmi fejlődését segíti elő 

(tehetséggondozás, felzárkóztatás). 

 Fejlessze anyanyelvi kultúráját olyan szintre, hogy beszéde legyen követésre méltó, modell 

értékű, egyszerű, változatos, éreztesse meg anyanyelvünk sokszínűségét, fordulatosságát, 

szépségét. Kérdései legyenek könnyen érthetőek, fejlesszék a gyermek gondolkodását. 

 Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermek élményeihez kapcsolódva életszerű helyzetekben 

beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja 

 Használja ki a nevelési folyamat egészében rejlő szókincsbővítési lehetőségeket. 

 Segítse elő, hogy a gyermek mondanivalójában használja a megismert nyelvi kifejezéseket, 

új fogalmakat, ezzel is árnyaltabbá téve beszédét. 

 Vegye igénybe a logopédus fejlesztő tevékenységét a beszédhibákkal küszködő gyermekek 

esetében. 

 A hallásproblémás, hiányos beszédértésű gyermeket irányítsa szakemberhez 

(hallásszűrés). 

 Segítse a csendesebb, visszahúzódó gyermekek kifejezőképességének fejlődését, 

ösztönözze őket a beszédre. 

 A sajátos nevelési igényű, de kommunikációra képes gyermekek esetében határozott, 

rövid, egyszerű szavakból, mondatokból álló utasítást adjon.  

 Szervezze meg az óvodai életet úgy, hogy a gyermek kíváncsiságára, már meglévő 

tapasztalataira, életkori sajátosságaira építve változatos tevékenységi formákban (utánzás, 

spontán és szervezett tevékenysége) a szerezhessenek tapasztalatokat, ismereteket. 

 Teremtsen olyan környezetet, amellyel támogatja a gyermek értelmi képességeinek 

fejlődését, ahol a gyermek cselekvő aktivitása során fedezi fel környezetét, miközben 
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fejlődik érzékelése észlelése, emlékezete, figyelmi képzelete, gondolkodása, alkotó 

képessége. 

 Az óvodapedagógus kezelje kiemelten az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek fogalmi 

gondolkodásának, fogalomalkotásának fejlesztését, ösztönözze őket a helyes 

szóhasználatra. 

 Az értelmi nevelés feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség) fejlesztése. Valamennyi 

értelmi képesség, ösztönző környezet biztosítása. 

 

A gyermekek tevékenysége: 

 Képes megfogalmazni gondolatait, érzéseit, vágyait, szükségleteit, egyszerű mondatokban, 

mindennapi életével kapcsolatosan. 

 tevékenységek során a gyermek figyeli az óvónő utasításait, megérti és követi azokat. 

 A szerep, szituációs játékok során alkalmazza, gyakorolja a különböző beszédhelyzetekhez 

illeszkedő beszédmódok, nyelvi eszközök használatát. 

 A közös játék során oldott légkörben gátlás nélkül kerülnek kapcsolatba egymással, élénk 

kommunikatív kapcsolat alakul gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek között. 

 Az együttjátszás során újabb szavakkal, kifejezésekkel gazdagodik szókincse, fokozódik 

beszédkedve, észrevétlenül javul beszédértése. 

 A csoport mindennapi tevékenységeiben a gyermek használja a párbeszéd különböző, az 

együttműködést elősegítő fordulatait, kifejezéseit, az egymáshoz fordulás udvarias formáit 

Családi és egyéni élményeiről beszámol társainak, az óvónőnek. 

 A szervezett tanulási folyamatban a gyermek megismeri a személyek, tárgyak, jelenségek 

nevét, tulajdonságait, a cselekvések, történések idejét, ezek egymáshoz való 

viszonyulásának kifejezéseit, olyan szófajokat, melyek nélkülözhetetlenek fokozatosan 

önállósuló beszédükhöz, gondolkodásuk fejlődéséhez. 

 A feladatok megoldása során fejlődik problémamegoldó gondolkodása, képessé válik 

önálló ítéleteket alkotni. 

 A sajátos nevelési igényű, de kommunikációra képes gyermek mintaadással kísért verbális 

utasításra reagál, de önmaga is próbálkozik rövidebb mondatokkal kísérni tevékenységét. 
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 A bábjáték és dramatizálás során gyakorolja az elbeszélő és párbeszédes formákat, 

kipróbálja, hogyan tud bánni hangjával, hangerejével, hangmagasságával, hangszínével. 

 Az óvodai élet minden tevékenysége során használja érzékszerveit, és az itt szerzett 

tapasztatokat, ismereteket észlelésével, emlékezetével, figyelmével, képzeletével, 

gondolkodási folyamtokon keresztül saját tempójában dolgozza fel. Az óvodapedagógus 

segítségével ismereteit, tapasztalatait rendszerezi, majd ezeket új helyzetekben alkalmazza. 

 

1.1.3.3. Óvodai nevelésünk kiemelt feladatai 

Az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése az egyéni és az életkori 

sajátosságok figyelembevételével. A lelki nevelés a teljes személyiségformálás alapvető eszköze. 

A családból először kilépő gyermekben a mintakövetés, a fogékonyság igen erőteljes, ezért van 

óriási jelentősége annak, hogy lehetőséget teremtünk a keresztyén értékrend megismerésére, 

elsajátítására. Alkotóképesség kibontakoztatása a játék, és a művészeti nevelés tevékenységei 

által. Érdeklődő, alkotó, tevékeny ember nevelése. 

 Kiemelt feladatunk a keresztyén és nemzeti kulturális értékek átadása, közvetítése az 

ünnepek, hagyományok ápolásával, valamint az evangélikus hitre nyitottság, és a Biblia 

ismeret. A keresztyén szellemű nevelés komplex módon van jelen az óvodai élet minden 

területén, áthatja nevelőtevékenységünk egészét.  

 Fontos szempont óvodánkban, hogy érzelmi biztonságban élje meg az óvodai életét a 

gyermek. Ennek érdekében az óvónő személyisége elfogadó, szeretetet sugárzó, 

keresztyén értékeket hordozó, művészeteket pártoló, alkotó, tevékeny, együttműködésre 

képes. 

 Az értelmi fejlődés fontos eszközének tekintjük az értelemfejlesztő játékok alkalmazását. 

Ennek lehetőségét folyamatosan bővítjük. Problémahelyzetek, szituációk teremtésére 

törekszünk.   

 A művészeti nevelés áthatja óvodánk életét, feladatainkat, a játékban az ének zenében, az 

irodalomban, és az ábrázolásban valósul meg.  

 A művészeti nevelés által a gyermekek érzelmi intelligenciája fokozottan fejlődik, kihat az 

egész személyiség - érzelmi, erkölcsi, szociális - fejlődésére. 

 Tiszteletben tartjuk az egyéni elképzeléseiket, kezdeményező kedvüket fokozzuk, 

alkotásra ösztönözzük. Kiaknázzuk a szabad játék a művészeti tevékenység önálló 

gondolkodásra nevelő, alkotó fantáziát fejlesztő hatását. 
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 Az alkotóképesség fejlesztése: meglátni az anyagban rejlő lehetőséget, megfelelő technikai 

tudással létrehozni, megvalósítani elképzeléseiket. A művészeti, esztétikai neveléssel 

biztosítjuk az igényesség, a jó ízlés, az érzékenység, az eredetiség személyiségjegyek 

megalapozását. 
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1.1.4. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

Óvodai nevelésünk célja a teljes gyermeki személyiség fejlesztése és az életre való felkészítés a 

tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. 

A gyermek egészséges fejlődéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket. 

A napirend a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségletéhez igazodik, és 

tekintettel van a helyi szokásokra és igényekre. A rendszeresség, a folyamatosság és rugalmasság 

érzelmi biztonságot teremt. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok betartása, szem 

előtt tartva a játék kitüntető szerepét. E célt szerteágazó, egymásra épülő, egymással összefüggő 

feladatokkal, komplex módon érvényesülő tevékenységekkel érjük el, amelyek átszövik az óvodai 

nevelés teljes egészét.  

 

1.1.4.1. Személyi feltételek 

1.1.4.1.1. Nevelőtestületünk bemutatása 

Az óvodában, a nevelőmunka központjában a gyermek áll. Ennek kulcsszereplője az 

óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész 

időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. 

Az óvodapedagógus elfogadó, segítő támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. 

Legyen alkotni vágyó, tapintatos, hiteles, önálló elképzelését az elfogadott keretek között 

megvalósítani tudó személyiség. Óvodai csoportonként két szakképzett óvodapedagógus 

szükséges. Fontos, hogy jó színvonalon tudjanak együtt dolgozni, jó viszonyban legyenek, 

kiegészítsék egymást, a pedagógiai elveiket egyeztessék. A gyermek nevelésének érdekében 

vállalják fel a szülők meggyőzését, ha ellentét alakul ki a szülő és az óvoda nevelési elvei között.  

Az óvodapedagógusnak törekednie kell arra, hogy minden nap élményekben gazdag legyen a 

gyermekeknek. 

Legyen igénye az önképzésre, fejlessze szakmai tudását. 

Az óvodapedagógusok heti váltott műszakban dolgoznak. 

Kötelező óraszámunkból a csoportonkénti átfedési idő 2 óra ajánlott. A két óvónő hosszabb 

átfedési idejét indokolja az, hogy nevelőtestületünk az egészséges életmódhoz kapcsolódó 

tevékenységek. 

A gyermek folyamatos tevékenykedtetése, a kooperáció és kommunikáció általi fejlesztése igényli 

az óvodapedagógusok állandó jelenlétét. 
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Az egészségvédő és természetszeretetre, környezetvédelemre nevelő programunk speciális 

feladatainak teljesítése szükségessé teszik a csoportonkénti 2-2 óvodapedagógus egyidejű 

jelenlétét.  

 

1.1.4.1.2. A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 

Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. Az 

intézményekben csoportonként egy dajka látja el a teendőket. 

A szakképzett dajkák kellő tapintattal, megértéssel dolgozzanak. Álljanak mindig az óvónő és a 

gyermek rendelkezésére, hiszen a folyamatosság, a gördülékenység, a biztonság megteremtéséhez 

nagyban hozzájárulnak. Feladata kiterjed az óvoda, a csoport rendjének, tisztaságának, 

balesetmentes környezetének biztosítására is.  

A pedagógiai munkát 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens segíti. 

Az esztétikus, gondozott udvar rendben tartása, a kisebb karbantartást igénylő, javító munkák, az 

óvoda külső-belső állagmegóvásának elvégzése a kertész-karbantartó feladata. 

A gyermekek egészséges fejlődését, a testi elváltozások korai felismerését segíti az óvoda orvosa 

és a védőnők munkája. (Tanévenként két alkalommal vizsgálja a gyermekeket, a védőnők 

probléma esetén hívhatók.) 

 

Az óvodai alapellátást biztosító és speciális fejlesztést ellátó szakemberek: 

Belső feladatok ellátására: 

 fejlesztőpedagógus 

Külső feladatok ellátására: 

 logopédus 

 védőnő 

 orvos 

 

1.1.4.1.3. Óvodánk belső továbbképzési rendszere, hospitálási rendszerünk 

Nevelőtestületünk tagjai évente a munkatervnek megfelelően vesznek részt házi bemutatókon, ami 

segíti az egyéni szakmai tapasztalatok gazdagodását, s fontos szerepe van egymás csoportjában 

folyó munka még jobb megismerésében, segítésében. 
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1.1.4.1.4. Szakmai továbbképzési lehetőségek, belső továbbképzés folytatása 

Programunk megvalósulásának figyelemmel kísérése, korreferátumok készítésével, vagy 

bemutató foglalkozások megtartásával. 

A belső továbbképzéseken tanultak beépítése a nevelőmunkába. 

Önképzési lehetőségek bővítése könyvek, folyóiratok folyamatos beszerzésével. 

Szakmai tapasztalatszerzések során a nevelőtestület megfogalmazza gondolatait a látottakról és 

ezzel is lehetőséget ad pedagógusoknak az önismeret fejlődésére, önreflexióra. 

 

Külső továbbképzés 

Középtávú továbbképzési program és Beiskolázási terv alapján tervezzük. 

 

Az óvodapedagógusok szakmai fejlődését az alábbi továbbképzések biztosítják: 

 önképzés 

 szakmai bemutatók 

 óvodán belüli hospitálási rendszer (a munkaterv kiemelt feladatának megfelelő házi 

bemutatók) 

 nevelőtestületi értekezletek (közösen elfogadott témákban) 

 szakmai konferenciák (speciális nevelési területek) 

 

1.1.4.2. Tárgyi feltételek 

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 

Az óvoda épülete tágas csoportszobákkal, biztonságos, tiszta, esztétikus környezetet biztosít a 

gyermekeknek.  

A csoportszobák berendezése és felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek szabad játék és 

mozgásigényének kielégítését, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal veszi körül 

őket. Minden gyermek számára biztonságos módon elérhetők azok az eszközök, amit 

használhatnak a tevékenységek során. 

A tágas udvar, a fák, növények lehetőséget biztosítanak a szabadlevegőn történő mozgásra, játékra, 

de a környezettudatos magatartás alakítására is. 

Az óvoda helységei minden dolgozó számára megfelelő munkakörnyezetet biztosítanak. 

A szülők kényelmes körülmények között adhatják át gyermekeiket az óvoda dolgozói. 
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1.1.4.3. Az óvodai élet megszervezése 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel szakképzett óvodapedagógus foglalkozik, 

szervezi és irányítja a gyermekek óvodai nevelését.  

 

1.1.4.3.1. Csoportjaink szokás- és szabályrendszere 

A tanulás megtervezésére éves tervet készítünk, amelyet hetenkénti lebontásban rögzítünk a 

csoportnaplóban, heti tervben. Tudatosan tervezzük a tevékenység fejlesztő hatását segítő 

módszereket, eszközöket, szervezési módokat, alkalmazzuk a módszertani alapelveket. A 

megvalósítás eredményének függvényében szükség szerint felülvizsgáljuk, módosítjuk pedagógiai 

terveinket. A tudatos tervezéshez tartozik a megvalósítás utáni önreflexió. Ez teheti még 

eredményesebbé és hatékonyabbá a fejlesztő munkát.  

A gondozás és közösségi élet megtervezése 3 havonként történik, a szervezési részt havonta 

tervezzük. 

 

1.1.4.3.2. Heti rend 

Az óvodai élettevékenységi formáit a nevelési programhoz, a gyermekcsoport életkorához, 

fejlettségéhez igazítva az óvodapedagógus készíti el. Rögzíti a kezdeményezett tevékenységi 

formák időbeli eloszlását, szervezési módjait, oktatási kereteit. 

Rugalmasan, a spontán ismeretszerzési lehetőségeket kihasználva szervezze a gyermekcsoport 

heti rendjét. Minden tevékenységben tanul a gyermek.  

 

1.1.4.3.3. Napirend 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a 

feltételeket. 

Ezek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, 

szervezésével valósulnak meg. 

A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, 

valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi 

biztonságot teremtenek a gyermeknek. 

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A tevékenységek közötti harmonikus 

arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 

A napirendet és a heti rendet a gyermekcsoport pedagógusai alakítják ki. 

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. 
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Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, érzelmi kapcsolatban áll a gyermekkel és 

segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a dajkákkal. 

 

Ajánlott időkeretek 

Tevékenységek Szept.1.-máj.31. Jún.1.-aug.31. 

Játék, szabadon választott 

tevékenységek 

5 óra 6 óra 

Előkészületek az étkezéshez, 

étkezés 

2,5 óra 2 óra 

Öltözködés, testápolás 1,5 óra 1 óra 

Pihenés, alvás 2,5 óra 2 óra 

 

Napirend 

Időpont Tevékenységek 

7.00- 8.15 Szabad játék, készségfejlesztés a csoportban 

8.00- 9.00 Folyamatos tízórai 

9.00- 10.30 Játék, kötetlen, ill. kötelező tanulási folyamat 

10.30- 12.00 Játék az udvaron, séta, megfigyelések végzése 

12.00- 13.00 Tisztálkodás, készülődés az ebédhez, ebéd 

13.00- 15.00 Pihenés 

15.00- 17.00 Uzsonna, szabadon választott tevékenység, játék 

 

Napirendünk figyelembe veszi a különböző korú és fejlettségű gyermekek szükségleteit, életkori 

sajátosságait. A gyermeki tevékenységhez elegendő teret, időt és eszközt biztosítva. 

A folyamatos napirend, az egymást követő napirendi szakaszok játékba integrált, a gondozási 

tevékenységgel összekapcsolódó keretét adja. 

 

Napirendünk jellemzői 

A játék a fő tevékenység, amelyben integráltan van jelen a többi tevékenységi forma. 

A folyamatosság kiterjed az egész napi nevelési folyamatra, az étkezésre, a pihenésre, tanulásra, 

minden gyermek által végzett tevékenységre. Ez azt jelenti, hogy a csoportban egymás mellett, 

párhuzamosan több tevékenység is zajlik, amelyhez a gyermek szabadon kapcsolódhat. 

Az óvodapedagógus és a dajka élni tud az egyéni, differenciált segítségadás lehetőségeivel. 

Figyelembe veszi a gyermek biológiai szükségleteit, egyéni tempóját, fejlettségi szintjét. 

Intimitást biztosít azzal, hogy a gyermek a gondozással kapcsolatos tevékenységeket nem 

egyszerre végzi a többiekkel. 
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1.1.4.3.4. Fejlődés nyomon követése 

Az áttekinthető, lényegre törő, rendszeresen vezetett dokumentáció az óvodapedagógus munkáját 

segíti, pontos képet ad a csoportról, tevékenységről, gyermekekről, fontos adatokról. 

Az óvodai nevelés tervezését valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését a fejlődésük 

nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által 

készített nem kötelező feljegyzések szolgálják.   

 

Az óvodapedagógusok az alábbi dokumentumokat vezetik: 

 felvételi napló: a gyermekek adatait a napi hiányzást rögzíti; 

 csoportnapló: tervezzük a napirendet; 

 az együttélés szabályait, érintkezési szokásokat háromhavonta vizsgáljuk; 

 pedagógiai tématerv: heti bontásban rögzítünk; 

 egyéni személyiséglapok; 

 jelentősebb események, ünnepek dokumentálása. 

 

Az egyéni személyiséglapok az óvodai tevékenységekben elért fejlődést regisztrálják évente két 

alkalommal. A gyermek önmagához való viszonyítását rögzíti, hogy miben, mikor, mennyire és 

mitől fejlődött. 

Anamnézist követően a gyermek testi, szociális érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével 

kapcsolatos információkat képességekre, készségekre lebontva vizsgálja, és felhasználja a mérés 

és értékelés eredményeit a pedagógiai gyakorlatban. 

Az óvónő a gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, írásban rögzíti, - szükség szerint 

negyedévente, egyéb esetben évente kétszer - és erről tájékoztatja a szülőket. Tartalmazza a 

megfigyelés az értelmi, beszéd -, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét, a fejlődést 

szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat az óvodai nevelés teljes időszakára 

kiterjedően. 

 

Az óvoda dokumentumok, nyomtatványok 

 Pedagógiai program 

- az óvoda pedagógiai koncepcióját, speciális, sajátos nevelési elveit fogalmazza meg. 

 Házirend 

- az óvodai együttélés szabályait, a gyermek és a szülő kötelességeit, a nevelési év 

rendjét, az óvoda napi és heti rendjét szabályozza. 
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 SZMSZ- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- az intézmény felépítését, működésének belső rendszerét, az óvoda kapcsolataira 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 Óvodai törzskönyv 

- az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál. 

 Óvodai szakvélemény 

- az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalása. 

 Felvételi és előjegyzési napló 

- az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál. 

Ezeket a szülők szabadon megtekinthetik, beiratkozáskor kézhez kapják. Változásairól a szülőket 

tájékoztatni kell. 

 

1.1.4.4. Kapcsolataink rendszere, szülő - gyermek - pedagógus együttműködés formái 

Óvónő - gyermek kapcsolat 

Alapvető elvárás, hogy az óvónő - gyermek kapcsolatában érvényesüljön: 

 a gyermeki jogok tiszteletben tartása; 

 gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítása; 

 lelki egészség megóvása; 

 önkifejező és önérvényesítő gyermeki törekvések segítése; 

 a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés; 

 erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl a szokás- és normarendszer megalapozása; 

 az erkölcsi tulajdonságok, szociális készségek és képességek attitűdök, azaz kompetenciák 

fejlődéséhez, a szokások gyakorlásához szükséges tevékenységi és értékelési rendszer, 

interakciós kultúra biztosítása az értékrend megalapozása érdekében; 

 az erkölcsi normarendszer megalapozásában a helyi program szellemiségével összhangban 

kiemelten fontos értékek hangsúlyozása; 

 speciális prevenciós és korrekciós feladatok ellátása; 

 kiegyensúlyozott légkör feltételeinek biztosítása. 

 

Óvodapedagógus - család kapcsolat 

 Az óvodai dokumentumokban megfogalmazott normarendszer elfogadására nevelési 

felfogásba építésre motiválás. 

 A családok által képviselt különböző gondolkodási módok értékeinek elfogadása. 
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 A szülőkkel, gyerekekkel való közös gondolkodás, véleménycsere, döntés eredményeként 

a programmal összeegyeztethető értékek beépítése az óvoda normarendszerébe, és az 

alkalmazott módszerei a gyermek képességeit fejlessze.  

 A szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek ismerje meg szűkebb és tágabb 

környezetét. 

 A HHH gyermekek speciális fejlesztése, az SNI-s gyermekek differenciált készség- és 

képességfejlesztés megvalósítása szakember által. 

 A HH és HHH gyermekekre fordított kettős figyelem, a beilleszkedés támogatása. 

 Migráns gyermekek nevelése esetén beszédalkalmakkal szóbeli kapcsolatteremtés 

kialakulásának segítése. 

 Együttműködés a speciális nevelő munkát segítő szakemberekkel, logopédussal, 

fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal, szakmai útmutatásainak, szaktanácsainak 

figyelembe vételével. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált 

támogatása – sajátos etnikumú kultúrájuk elfogadása. 

 Nevelési gyakorlat, követelmények összhangja, az előítéletektől mentes közeledés, 

nagyfokú tapintat. 

 Szülői szemléletformálás megkezdése annak érdekében, hogy elfogadottá váljon a játék 

prioritására építő óvoda. 

 Az egyenrangú nevelőtársi viszony, kapcsolatuk kölcsönhatása. 

 A családi nevelés tiszteletben tartása, tapintatos befolyásolása, a családról szerzett 

információk etikus kezelése (családlátogatás, szülői értekezlet, egyéni beszélgetés). 

 A szülő igénye szerint a beszoktatás ideje alatt jelen lehet, nyíltnapon vehessen részt. 

 A szülő tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak emberi méltóságát és jogait. 

 Az óvoda teremtse meg a lehetőséget a szülők fogadására, valamint a digitális eszközök 

használatán keresztül is biztosítson lehetőséget a kapcsolattartásra – internet kapcsolat, zárt 

közösségi csoport. 

 

Óvoda – Család kapcsolat 

 Az óvodai nevelés mutasson példát - gyermekközpontúsága mellet - a befogadó nevelésre 

is. 

 Nemi sztereotípiák erősítésének kerülése, nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos 

előítéletek lebontásának segítése. 
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 Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése. 

 Rugalmas beiskolázási lehetőség biztosítása. 

 Környezettudatos magatartás megalapozása. 

 Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció. 

 Erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl a szokás és normarendszer megalapozása. 

 Speciális gondozó prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása 

megfelelő szakemberek megoldásával. 

 

Gyermek - szülő viszonyának jellemző: 

 gyermekével együttműködve, emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartva gondozza, 

nevelje, gyermeke testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését biztosítsa; 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, rendszeres kapcsolatot tartson a 

gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal; 

 a szülő elfogadó, őszinte, megértő szeretettel forduljon gyermeke felé, kísérje 

folyamatosan figyelemmel fejlődését; 

 a gyermek bizalommal forduljon szülei felé, személyével kapcsolatos érzéseit, élményeit 

félelem nélkül mondja el; 

 kapcsolatuk során ismerje fel a szülők róla való gondoskodásának jelentőségét, ennek 

hatására alakuljon ki benne a szülei iránt szeretet, tisztelet; 

 elősegítse gyermekének óvodai közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet 

magatartási szabályainak elsajátítását; 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. 

 

Óvónő - dajka kapcsolata 

 Az óvodai élet teljességében közreműködik, az óvodapedagógus munkáját tevékenyen 

segíti összehangolva saját feladataival. 

 Az óvónővel konzultálva vesz részt a gyermek gondozásában. 

 Viselkedésével ő is modellként szolgál a gyermek számára, és kapcsolatát a gyermekekkel 

a pozitív attitűd jellemezze. 

 

Dajka - szülő kapcsolata 

 Csak a gyermek gondozásával kapcsolatos információkról tájékoztathatja a szülőket. 

 Jelzi az óvónő felé, ha szakmai kérdésekben érdeklődik a szülő. 
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 Munkája során figyelembe veszi a szülő gondozással kapcsolatos igényeit, kéréseit az 

óvodapedagógussal történt előzetes egyeztetés után. 

 Mintaértékű kommunikációt folytat a szülőkkel. 

 Őszinte, bizalmon alapuló viszonyt épít (különbözőségek elfogadása, a diszkrimináció 

tilalmának érvényesítése). 

 

Dajka - gyermek kapcsolata 

 Pozitív attitűd jellemezze. 

 Kommunikációja, gyermekekkel való bánásmódja – megjelenése modell értékű. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek sajátos etnikumú 

kultúrájának elfogadása. 

 

1.1.4.5. Eseménytervünk – Programtervünk, ünnepek és jeles napok, egyházi ünnepek 

Helyi óvodai nevelési programunkban megfogalmazottakat konkrétan az éves munkaterv 

tartalmazza. A programtervünk egészének megalkotása során elsődleges szempont, hogy a 

gyermek számára a szabad játék prioritást élvez. 

Óvodapedagógusaink ezeket a terveket havonta készítik, mely események, illetve programok 

tükrözik az óvoda intézményeinek speciális hagyományait, a családok eltérő szociokulturális 

hátterét, valamint az adott intézmény nevelőmunkáját igénybe vevő szülők eltérő igényeit.  

A teljes nyitvatartási időben a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógusok irányítják. 

Életeseményeink olyan óvodai programokat tartalmaznak, amelyek előre nem tervezhetők, de a 

gyermek óvodai életét színesítik, gazdagítják. 

Ide tartoznak az esetenként megtartott bábszínházi előadások megtekintése, más együttesek 

műsorán való részvétel, a népi hagyományok köréből ismert jeles napok. 

Kirándulásainkat, sportprogramjainkat az egészséges életmód és természetszeretetre nevelés 

jegyében szervezünk. Az alkalmankénti kirándulások a környezet tevékeny megismerésével 

kapcsolatosan szervezettek – szem előtt tartva a Zöld Óvoda program kritériumrendszerének 

szempontjait. A szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek ismerje meg szűkebb és tágabb 

környezetét – szülővárosának jellegzetes nevezetességeit.  

Sportprogramjaink saját szervezésű sportrendezvények óvodán belüli csapatok, csoportok illetve 

az óvodák közötti csoportok részvételével, valamint részvétel városi és óvodai 

sportrendezvényeken. 
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Hagyományos ünnepeinket óvodánk és a család közös programjai keretében az óvoda 

nyitottabbá tétele érdekében, a szülőkkel közösen szervezzük meg, építve aktív részvételükre. 

Kirándulásainkat a szülő és a gyermek együttes részvételével valósítjuk meg annak érdekében, 

hogy az óvoda és a család kapcsolata a kölcsönös tisztelet jegyében elmélyüljön. Különösen 

kedveltek az úgynevezett kalandtúrák, állatparki látogatások. Hagyományként szerveződik 

minden tanévben a szülők kikapcsolódását és közösségi formálódását segítő, adventhez 

kapcsolódó kézműves foglalkozás és a május végén megrendezésre kerülő családi nap. 

Ünnepeink, a jeles napok színesítik óvodáink életét, lehetőséget nyújtanak a családokkal való 

találkozásra, beszélgetésekre, közösségformáló hatású. A szülők maguk is részesei a különböző 

tevékenységeknek, ahol együtt alkot a szülő, gyermek, óvónő. 

 Az óvodai élet hagyományos ünnepei 

 Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek 

 Nemzeti ünnepeink  

 Egyházi ünnepek 

 Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek 

Az óvodai ünnepi készülődések során is érvényesítjük a játékosság, élményszerűség, a motiválás, 

aktivizálás és differenciálás elvét. Az ünnepnek akkor van igazán értelme, ha közösen vagyunk 

részesei az előkészületeknek, lelkileg is ráhangolódunk. Az ünnepekre való felkészülés fontos 

része a mindennapoknak.   

Az egyházi ünnepek és a néphagyományok a magyar nép történetében évszázadokon keresztül 

összefüggött. Nagy feladat hárul az óvónőre abban, hogy a gyermekeket megismertesse a népi 

kultúra, elemeivel, a hagyományokkal, tárgyi emlékekkel. A néphagyomány ismeretén túl, 

tisztában kell lenni azzal is, mi az, amit ezekből a szokásokból az óvodai életbe bele lehet szőni, s 

azt milyen módon, milyen pedagógiai eljárással célszerű beépíteni a gyermekek életébe.   

Óvodánk életét alapvetően az egyházi esztendő eseményei teszik teljessé, ünnepeink szorosan 

kapcsolódnak az egyházi ünnepekhez. Természetesen a hagyományos óvodai ünnepek, 

ünnepélyek is szerves részét képezik intézményünk életének. A hagyományosan évszakokhoz 

kapcsolódó, vagy kiemelkedő történelmi, állami ünnepek, a gyermekek életkorának megfelelő 

módon kerülnek megünneplésre.  

Az óvodánkban heti egy alkalommal hittanfoglalkozást tart óvodánk hitoktatója, aki a 

gyermekekhez szóló bibliai történetekkel, imádságokkal, énekekkel ismerteti meg őket, melybe az 

óvónők is bekapcsolódhatnak. Igyekszünk minél szemléletesebben, gyermeknyelven 

megismertetni őket a bibliai történetekkel, Jézus életével. A történeteket dramatizálás segítségével 
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játsszák el. Cél, hogy kérdezzenek, gondolkozzanak el a hallottakon, és beépüljenek 

személyiségükbe a pozitív értékek. 

 

Ünnepeink, programjaink és szolgáltatásaik: 

 Hittan alkalmak (hetente) 

 Séták, kirándulások szűkebb és tágabb környezetünkben  

 Bábszínház, színház és múzeumlátogatás 

 Zenés meseelőadások alkalmanként  

 Nyílt napok tanítók részére (február) 

 Önköltséges különfoglalkozások szakoktatóval szülői igény szerint (zene ovi, sakk, 

néptánc, angol, judo) 

 Október 4. Állatok világnapja – Kiállítás szervezése gyermekek és szülők munkáiból 

 Október 31. Reformáció ünnepe 

 Adventvárás, Családi játszóház – karácsonyi díszek készítés, karácsonyi vásár 

 Mikulás – Csodamalom Bábszínházi előadás megtekintése, pedagógia szakos tanulók 

előadása  

 Karácsony az óvodában, közös verselés, énekelés az intézmény lelkészével együtt 

 Vízkereszt – Három királyok - nagycsoportosoknak 

 Farsangi mulattság  

 Március 15. Kossuth szoborhoz sétálunk virággal, kokárdával 

 Március 22. Víz világnapja – Séta a Szinva patakhoz, Jézus kútjához 

 Húsvét – Feltámadás ünnepe, népszokások felelevenítése 

 Nyitott napok az óvodába lépő gyermekeknek és szülőknek 

 Április 22. Föld napja – virágültetés az udvari kiskertben 

 Anyák napja 

 Pünkösd 

 Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása 

 Gyermek hét – minden nap más-más érdekes tevékenységgel: 

o goffri sütés, nagymamás nap, kirándulás; 

o sportnap: „madár-röppálya” egyensúly kötélpálya kiépítése, fészeképítés, a 

Madártani Egyesület képviselőjével, rajz verseny; 

o családi nap, sportvetélkedő. 
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1.1.5. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 

"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, 

 és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. 
 Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, 

 mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." 

Márk 10:14-15 

1.1.5.1. Játék 

A 3-7 éves gyermek alapvető, mindennapjait átszövő, legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, 

az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó 

tevékenység. 

 A játék komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógus tudatosan használ fel a gyermek 

sokrétű fejlesztése érdekében, mely eredményeként közvetlen ismeretek, tapasztalatok birtokába 

jut a környező világról, a világegyetem egészéről. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának 

érvényesülése. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt 

irányítás felelősségét.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Biztosítsa a nyugodt légkört, mivel ez a gyermek kiegyensúlyozottságához 

nélkülözhetetlen, amely játékára közvetlenül hatással van. 

 A napirend összeállítása közben vegye figyelembe, hogy a gyermeknek különösen fontos 

a minél hosszabb, megszakítás nélküli játékidő.  

 Juttassa érvényre a napirendben, a játékos tevékenységek szervezésében a játék kiemelt 

szerepét.  

 Tegye lehetővé a gyermekek számára, hogy játékukban szabadon és zavartalanul 

jeleníthessék meg és dolgozhassák át élményeiket, tapasztalataikat, képzettársításaikat, 

amelyeket az őket körülvevő világról eddig alkottak. 

 Tudatos jelenlétével biztosítsa az élményszerű és elmélyült gyermekei játék 

kibontakozását. 

 Adjon utánozható mintát a gyermekek játéktevékenységéhez, és vegyen részt a gyermekek 

játékában amennyiben játszótársnak kérik. Támogató, ösztönző magatartásával, indirekt 

reakcióival segítse a gyermekek játékát. 

 Legyen a játék segítője, kezdeményezője a játékfolyamat elakadásakor. Segítse a 

gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulását. 
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 Tartsa szem előtt, hogy a gyermekek szabad mozgása, a játék térbeni kibontakozása, az 

egymás mellett játszó csoportok és az egyedül játszó gyermek számára is megfelelő hely 

szükséges. 

 Érvényesítse, hogy a gyermekeknek lehetősége legyen az elbújásra, a szemlélődésre, 

illetve a terem átalakítására a játék céljainak megfelelően. 

 Vegye figyelembe, hogy egy-egy gyermek óvodán kívüli egyéni élménye is lehet a közös 

játék kiindulópontja, és a közös játék ösztönözheti a kívülálló gyermeket arra, hogy 

bekapcsolódjék a játékba. 

 Biztosítsa önállóságukat, a szabad kezdeményez lehetőségét. 

 Törekedjék arra, hogy a gyermekeknek az udvaron, a szabadban is, minden évszakban 

módja legyen a játékra. 

 Biztosítson a gyermekek számára játéktevékenységet gazdagító élményeket, adjon 

utánzáson alapuló mintát. 

 Biztosítsa a több napon keresztül tartó játék zavartalanságát. 

 Ismertesse meg a gyermekekkel a játékeszközök használatát, helyét és variációs 

lehetőségeit. 

 Biztosítson olyan több funkció ellátására alkalmas eszközöket, amelyek elősegítik a 

fantázia fejlődését. 

 Biztosítson olyan játékeszközöket, melyek esztétikusak, könnyen tisztíthatók és ezek 

legyenek balesetmentesek. 

 A játékeszközök válogatása során vegye figyelembe, hogy az SNI-s gyermekek esetleg 

speciális játékeszközöket igényelnek. 

 Tartsa szem előtt, hogy a játékeszközökből, anyagokból megfelelő mennyiségű álljon a 

gyermekek rendelkezésére. 

 Fogadja el a gyermekek szabályait is, hagyja cselekedni őket saját elgondolásuk szerint. 

Engedjen teret érzelmeik, belső feszültségeik levezetésére a különböző játékfajtákon 

keresztül. 

 Teremtse meg a feltételeket, hogy játékidőben barkácsolhassanak, bocsásson 

rendelkezésükre olyan eszközöket, anyagokat, melyek könnyen megmunkálhatók. 

 Bábjátékával ébressze fel a gyermekek érdeklődését az önálló bábozáshoz, nyújtson 

segítséget a megvalósításához. 

 Ösztönözze, hogy a gyermek szereplési vágya alkotó tevékenységgel párosuljon. 
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 Ügyeljen arra, hogy a gyermek a szabadon választott játékban is megtartsa annak 

szabályait, társaihoz udvarias, előzékeny legyen. 

 Érvényesítse, hogy a szabályjátékok szabályainak elfogadása önkéntes vállalás legyen, és 

a gyermek önállósága ne a szabályok önkényes megváltoztatásában fejeződjék ki. 

 Vegye figyelembe, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek játékának fejlettsége eltér az 

ép gyermekekétől. 

 Segítse elő, hogy oldódjanak a sajátos nevelési igényű gyermekek kapcsolatteremtési 

zavarai, ezáltal hamarabb résztvevőivé válhatnak az ép gyermekekkel való játéknak. 

 

A gyermek tevékenysége: 

Gyakorló játékot játszik, így ismerkedik az új játékeszközökkel, a környezettel. A véletlen 

mozgásokból, cselekvésekből fakadó siker, ismétlésre készteti a gyermeket, ezáltal okoz örömet 

számára. 

Konstruáló játékot játszik, ahol a tapasztalatok hatására spontán létrejövő alkotásokat, majd előre 

elgondolt építményeket hoz létre, kockából, más játékszerekből, különböző alkatrészekből, 

anyagokból. 

Szimbolikus (szerepjátékot) játszik. Szerepjátékában megjeleníti tapasztalatait, ismereteit, 

elképzelését és az ezekhez fűződő érzelmeit megjeleníti szerepjátékában. 

Dramatizál, bábozik, a gyermekek irodalmi élményeiket szabadon választott, kötetlen módon saját 

elgondolásaik alapján előadják, saját maguk vállalva szerepet, vagy bábokkal, egyéb tárgyakkal 

megszemélyesítve. Így közvetítik az általuk felfogott cselekvés, történés tartalmát.  

Barkácsol, ahol az élethelyzeteket újra alkotó szerepjátékához, irodalmi élményéhez maga készíti 

el (barkácsolja) a szükséges eszközök egy részét, a bábokat. Játékeszközt készít, javít, 

szerszámokkal való gyakorlati tevékenységet végez. 

Pontos, meghatározott szabályok szerint zajló szabályjátékot játszik, amely lehet mozgás-, 

(mozgásos játék, dalos népi játék, körjáték, labdajáték, versenyjáték, stb.) vagy értelmi képességet 

fejlesztő (figyelmet, logikus gondolkodást, ismeretet fejlesztő játékok). 

 

Az óvónő irányításával 

 Kapcsolatteremtő, ismerkedő, csoportalakító játékokat játszik. 

 Érzékelő gyakorlatokat végez (tapintás-, íz-, szag-, hallás-, térérzékelő játékok). 

 Mímes, improvizatív helyzetgyakorlatokat játszik. 
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 Koncentrációs gyakorlatokat végez (mozgás-, látás-, hallás-, ritmus-, dinamikai 

gyakorlatok). 

 Lazító-, pihentető-, vagy élénkítő játékokat játszik. 

 Azonosulásra épülő gyakorlatokat végez. 

 

Barkácsolás 

 A gyermekek segítenek az óvónőnek a játékok megjavításában.  

 Közösen beszélik meg, hogy egy-egy játékhelyzetben mire lenne szükségük ehhez 

egyszerű eszközöket, játékokat készítenek változatos technikákkal.  

 A létrehozott eszközt minden esetben fel is használják a játékban, dramatizálásban. 

 

Szabályjáték 

 Mozgásos jellegű szabályjátékot játszanak, a felnőttek vagy önmaguk kezdeményezése 

ötlete alapján(dalos népi játék, körjátékok szembekötősdi labdajátékok, versenyjátékok). 

 Értelemfejlesztő játékokat játszanak (figyelmet, logikus gondolkodást, ismeretet fejlesztő 

játékok) melyek szabályait ismerik és betartják a játék során. 

 Játékukban képesek új szabályok kitalálására. 

 A veszélyhelyzetekkel való ismerkedés, és az azokhoz való alkalmazkodás hozzájárul 

kiegyensúlyozott, félelemmentes közérzetükhöz, különösen az SNI-s gyermekek esetében. 

 

1.1.5.2. Verselés, mesélés 

Az érzelmi biztonság megadásának, s az anyanyelvi nevelésnek fontos eszközei. A mese 

életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. A mese belső 

képvilágot jelenít meg, s ez a gyermeki élményfeldolgozás legfontosabb formája. A mese-vers 

emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését, oldja a szorongást. 

Bábjátékban a gyermek közvetlenül nyilvánul meg, vizuális élményt jelent számára. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Teremtse meg az óvónő a mindennapos mesélés feltételeit, varázslatos hangulat 

megteremtésével a mesébe való beleélését. 

 Tegye változatossá az irodalmi élményanyagot, szerettesse meg a verset, mesét, okozzon 

örömöt és érje el, hogy a gyermek igényelje ezeket. 

 Segítse elő az anyanyelvi fejlesztést, jól kiválasztott versek mesék alkalmazásával. 
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 Biztosítsa, hogy nyelvileg tiszta és értékes (meséket) irodalmi anyagot halljon a gyermek, 

fektessen nagy hangsúlyt a népi eredetű mesék felhasználására, melyeknek erkölcsi 

tartalma van, belső indulati élményeket közvetít. 

 A versanyag kiválasztásánál is törekedjen a népi mondókák beépítésére, de válasszon 

kortárs költők versei közül is. 

 Törekedjék arra, hogy a verseket, mondókákat, a kedvelteket újra és újra hallhassák a 

gyermekek. 

 Éreztesse, hogy a mindennapi mesemondás a nap lényeges eseménye. 

 Törekedjék arra, hogy nyugodt csoportlégkört biztosítson az irodalmi élmény 

befogadásához. 

 Segítse elő a gyermekek önálló mese és vers mondását, amely önbizalmukat erősíti. 

 Teremtsen lehetőséget a bábozásra, mese, dramatizálásra, melyben a gyermek elmondhatja 

érzelmeit, vágyait. Biztosítson ehhez megfelelő feltételt, eszközt a többszöri 

meseismétléssel. Egy mesét sokszor, sokféle formában halljon a gyermek. 

 Elalvás előtt meséljen szelídebb, folytatásos mesét. 

 Alapozza a könyvhöz, irodalomhoz való pozitív érzelmi kapcsolatukat. 

 Jutassa a gyereket színházi élményekhez is, látogassanak el bád – és nagy színházba, 

melynek során esztétikai, vizuális élményeket szerezhet. 

 Alakítsa az irodalmi élmények segítségével közösségi érzelmeiket, magatartásukat. 

 Az irodalom, nyelvi-stilisztikai eszközeinek kihasználása. 

 

A gyermek tevékenysége: 

 Beszoktatási időben a gyermek szívesen van a felnőttel, mondókázik, hőcögtetőket mond, 

igyekszik bekapcsolódni a kezdeti passzív hallgatás után, már fokozatosan megtanulja 

ezeket. 

 Mondókázik, versel kedve szerint és az óvónővel. 

 A hallott meséket eljátssza, dramatizálja. 

 A mesékhez bábokat, kiegészítőket készít felnőtt segítségével. 

 Ábrázolja kedvenc hőseit, érzéseit. 

 Szívesen nézeget meséskönyveket, esetleg mesél a képekről. 

 Játékában alkalmazza a tréfás mondókákat. 

 Bábozás közben kitárulkozik, szorongásai oldódnak. 
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 Bábozásban megjeleníti élményeit, közösségeket hoz létre, amely segíti az összetartozás 

élményét. 

 Bábszínházba, színházba mennek az év folyamán több alkalommal. 

 

1.1.5.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközéül 

szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, 

mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.  

A modern információfeldolgozási eszközök felhasználásával a gyermeket további élményhez 

juttatja, felkelti zenei érdeklődését, formálja ízlését. Megszeretteti az énekes játékokat, fejleszti 

zenei hallását, ritmusérzéküket.  

Az énekes játék mozgáskultúrájának bővítését is elősegíti. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

Teremtsen minél több alkalmat, melyben közös tevékenységen keresztül fejleszti a gyermekek 

zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét és alkotókedvét. 

 Érvényesítse a gyermek zenei tevékenységében a zene és mozgás összefonódását, a 

mindennapi tevékenységek során, a felnőtt minta spontán utánzásával. 

 Ösztönözze a gyermekeket a kezdeményezéseken az aktív részvételre. 

 Törekedjen arra, hogy a megválasztott zenei feladatok a gyermek fejlettségi szintjéhez 

alkalmazkodva, megfelelően valósuljanak meg. 

 Segítse zenei hallásuk, zenei kifejezőkészségük, ritmusérzékük fejlődését, fejlessze zenei 

kreativitásukat (mozgás rögtönzése: zenére, dallamra, ritmusra). 

 Adjon lehetőséget a gyermekek számára az általuk is kezelhető ritmushangszereken való 

játékra. 

 Tekintse feladatának közvetlen környezetünk néphagyományainak ápolását. (Borsodi Népi 

Gyerekjátékok megismerésével.) 

 Kövesse a fokozatosság elvét a zenei anyag összeállításában, feldolgozásában, a zenei 

képességek fejlesztésében. 

 A zenehallgatási anyag kiválasztásakor törekedjen arra, hogy repertoárja gazdag, 

változatos, multi-, interkulturális legyen. Tartalmazzon kortárs művészeti alkotásokat. 

 Változatos dalos játékok éneklésével, játszásával adjon módot a térérzékelés minél 

többoldalú megtapasztalására. 
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 Használja ki a tánc nyújtotta személyiségfejlesztési lehetőségeket, érje el, hogy a 

gyermekek szeressék meg a zenét, tudjanak önfeledten zenére mozogni, érzelmeket 

kifejezni. 

 Ismertesse meg más népek mondókáit, gyermekdalait (nemzeti és etnikai kisebbséghez 

tartozó és migráns közösségek). 

 Biztosítson a sajátos nevelési igényű gyermek számára fejlettségi szintjének megfelelő 

zenei anyagot és képességfejlesztő feladatot.(SNI) 

 Tartson kapcsolatot a közeli zeneiskolával, a tehetséges gyermekek felkarolása miatt. 

 

A gyermek tevékenysége: 

 A gyermek szívesen, örömmel énekel, játssza a dalos játékokat. 

 Csoportosan és egyénileg, saját fejlettségének megfelelően, tisztán és szépen képes 

énekelni.  

 A már megtanult mozgásokat, gyakorolt dalokat újra és újra átéli. 

 Gyakorolja a különböző hallás- és ritmusérzék fejlesztő feladatokat. 

 Ő maga is kezdeményezi, szervezi a dalos játékokat, vagy játékot talál ki az énekhez, 

mondókához. 

 Esztétikusan, szépen, társaihoz igazodva mozog. 

 Egyszerű játékos táncmozgásokat végez. 

 Térformákat alakít ki segítséggel, majd önállóan is. 

 Ütőhangszereket használ. 

 Az óvónők előadását figyelemmel hallgatja, élményt nyújt számára. 

 Szöveghez dallamot, dalhoz játékot, ritmust improvizál. 

 

1.1.5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

A vizuális nevelés alkalmas arra, hogy a világba kilépő gyermek szemét tágra nyissuk, 

érdeklődését, csodálkozó tiszteletét felkeltsük az őt körülvevő világ színei, formái iránt. Az 

óvodában nem művészeket nevelünk, hanem olyan gyermekeket, akik törekszenek munkájukban 

a szépség ábrázolására, magatartásuk és cselekvéseik szép és jó kivitelezésére. 

A kézimunka különböző fajtái: gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, batikolás, vágás, ragasztás, 

varrás, barkácsolás. 
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Segítik a gyermek képi-plasztikai kifejezőképességét, komponáló, térbeli tájékozódó képességek 

alakulását. Fejleszti képi gondolkodását, esztétikai érzékenységét. Megismerteti a gyermeket a 

különböző anyagokkal, technikai alapelemekkel. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Biztosítson a gyermeknek állandó helyet a csoportszobában, ahol zavartalanul, 

kényelmesen dolgozhat. 

 Biztosítson az egész nap folyamán elegendő időt a tevékenység végzésére. 

 Tegye lehetővé, hogy mindig elérhető helyen álljon a gyermek rendelkezésére mindenféle 

anyag és eszköz, amivel a fantáziájának megfelelően dolgozhat, alkothat. 

 Gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagítása, saját formanyelv, alkotó, alakító 

önkifejezés fejlődésének segítése. 

 Juttassa a gyermeket egyéni fejlettségi szintjének megfelelően képi- plasztikai kifejező 

képesség birtokába. 

 Alakítsa ki az elemi komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességet. 

 Segítse a téri, formai- és színképzetek kialakulását, gazdagodását. 

 Ismertesse meg a gyermeket a különböző anyagokkal, változatos munkafogásokkal, 

technikai alapelemekkel. 

 Fejlessze az eszközök használatának, karbantartásának szokásait, a munkaszervezés 

képességét. 

 Teremtse meg a képi- plasztikai, ábrázoló- és konstruáló képesség fejlődésének feltételeit. 

 Biztosítsa az élmények, megfigyelések és a fantázia, képi- térbeli megjelenítésének sokféle 

lehetőségét. 

 Teremtse meg az ábrázolás hangulati feltételeit, a fejlődést belülről serkentő motiválást, 

juttassa a gyermeket az alakítás, formázás öröméhez. 

 Juttassa a gyermeket vizuális élményekhez múzeumlátogatások, művészeti alkotások 

megtekintése által. 

 Érje el személyes példamutatással, hogy a gyermekben kialakuljon a szép iránti nyitottság, 

igényesség. 

 Segítse a kezdeményező, kreatív megoldások érvényre jutását. 

 Törekedjen jó minőségű, természetes anyagok használatára. 

 A sajátos nevelési igényű gyermeket juttassa minél több és változatos élményanyaghoz, 

mivel sérülésükből fakadóan képi látásmódjuk beszűkült. 



 

 

49 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermek számára biztosítsa az ábrázoló- és konstruáló 

képességek fejlesztéséhez szükséges speciális eszközöket és anyagokat (pl.: ceruzafogók, 

vastagabb rajzeszközök, csúszásgátló alátét, papírlefogó, speciális olló, gyurmák, 

festékek). 

 Használja ki a vizuális nevelés lehetőségeit abból a szempontból, hogy a sajátos nevelési 

igényű gyermekek gátlásait oldja, csoportba való beilleszkedését segítse. 

 

A gyermek tevékenysége: 

 A gyermekek a rendelkezésükre álló eszközökkel rajzolnak, firkálgatnak. 

 Festenek, hogy vágyaikat, gondolataikat, elképzeléseiket színes, dekoratív képpé alakítsák. 

 Közös bábozásaikhoz, dramatizálásaikhoz kiegészítő kellékeket barkácsolnak. 

 Szülei, barátaik iránti szeretetük, összetartozásuk kifejezésére apró ajándékokat 

készítenek. 

 Papírt hajtogatnak, montázst készítenek annak érdekében, hogy környezetüket szebbé, 

barátságosabbá varázsolják. 

 Játékaik kiegészítéséhez, elképzeléseik megvalósításához barkácsolnak. 

 Díszítenek különböző anyagok és termések felhasználásával. 

 Különböző eszközökkel és technikákkal nyomot hagynak (pl.: dugó, ujj, tenyér, levél, 

krumpli, stb.). 

 Kisebb és nagyobb térben épít a csoportszobában és az udvaron dobozokból, kockákból, 

homokból, hóból, kőből. 

 Az építés során statikai tapasztalatokat szerez, térben tájékozódik, arányérzéke fejlődik. 

 Múzeumokat látogat, tetsző művészeti alkotásokat, albumokat nézeget, ezáltal művészeti 

élményekhez jut. 

 

1.1.5.5. Mozgás 

Fejleszti a testi képességeket, kedvezően befolyásolja a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró 

képességét.  

A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek „én” határának, 

mások észlelésének, önfegyelmének, alkalmazkodásának elősegítése. 

Fontos szerepe van a mozgás megszerettetésében, az egészség megőrzésében. Kiegészíti az 

egészséges életmódra nevelés hatását. Hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált 

fejlesztéséhez. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 Biztosítsa a rendszeres egészségfejlesztő testmozgást a gyermekek egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó mozgásos játékokat és feladatokat, valamint a pszichomotoros 

készségek és képességek kialakítását, formálását és fejlesztését. 

 Segítse elő a természetes hely, helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek 

tanulását, a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakaszát a sokszínű, változatos és 

örömteli, érzelmi biztonságban való gyakorlási formákkal, játékokkal, mellyel biztosítja a 

mozgás és az értelmi fejlődés kedvező hatását. 

 Biztosítsa a mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazását, amelyek 

kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül az erő és állóképesség fejlődésére, és 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését.  

 Teremtse meg azokat a feltételeket, amelyeknek fontos szerepük van a helyes testtartáshoz 

szükséges izomegyensúly kialakulásban, felerősítésében kiegészítve a gondozás és az 

egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 Egészítse ki a spontán és a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket az 

irányított mozgásos tevékenységekkel. Építse be a komplex testmozgásokat az óvodai élet 

egyéb tevékenységeibe is, miközben ezek együtt hatnak a gyermek személyiségének – a 

pozitív én-kép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, 

együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás- fejlődésére. 

 Biztosítsa minden gyermek számára a spontán – játékban, azon belül a szabad játékban-, 

megjelenő mozgásos tevékenységeket, az egészségfejlesztő testmozgást az óvodai nevelés 

mindennapján, az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vételével.  

 Biztosítson lehetőséget a gyermeknek a szabad levegőn való tartózkodásra minél hosszabb 

időtartamon keresztül, illetve törekedjen a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív 

mozgásos játékok széleskörű alkalmazására. 

 Biztosítsa a gyermek szabad mozgásgyakorlásának feltételeit, adjon ötleteket, irányítsa a 

gyermek figyelmét a legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz. 

 Biztosítson változatos eszközöket, megfelelő helyszíneket a változatos 

mozgásgyakorláshoz, ötleteivel gyarapítsa a kézi szerek skáláját, hozzon létre sokféle 

eszközkombinációt. 

 Teremtsen minél több mozgási lehetőséget óvodán kívül is, vigye a gyermeket játszótérre, 

uszodába, kirándulni, korcsolyázni, stb. 
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 A szülőkkel együttműködve, a gyermekkel egyéni érdeklődésének, temperamentumának 

figyelembe vételével differenciált (prevenció, korrekció, tehetséggondozás) 

mozgáslehetőség biztosítása. 

 Vállaljon szerepet a prevencióban, gerincferdülést és lúdtalp megelőző tornagyakorlatok 

tervezésével a mindennapi testnevelésben. 

 Keltse fel az igényt a gyermekben a játék és verseny iránt, elégítse ki ezeket, szerettesse 

meg a mozgást. 

 Valósítsa meg a mozgásműveltség kialakulását. 

 Törekedjen a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a 

mozgástapasztalatok bővítése, a mozgásra késztető biztonságos környezet kialakítása. 

 

A gyermek tevékenysége: 

 Tornateremben, csoportszobában, az óvoda udvarán sokféle kézi szerrel, 

eszközkombinációval, különböző irányban, változatos formában szabadgyakorlati 

alapformájú gyakorlatokat végez és természetes gyakorlatokat az atlétika, torna, 

labdajátékok köréből. 

 Fejlettségéhez mérten a végrehajtás fokozatai szerint megtervezve jár, fut, ugrásokat végez 

magasba és távolba, célba dob, távolba hajít, csúszik, kúszik, mászik, függésgyakorlatokat, 

szerugrásokat, talajtorna gyakorlatokat végez, labdával gurít, gyakorolja a feldobás-

elkapást, átadást, labdavezetést, célba hajítást. 

 Futó-fogó játékokat, sorversenyt, váltóversenyt játszik, verseng. 

 A mozgások döntő részét a szabadban végzi. 

 Hosszabb sétát, túrát tesz a szabadban. 

 Az óvoda udvarán:  

- sokat fut különböző tempóban, 

- füves területen sportjátékot, ismert futó játékokat játszik, 

- szánkózik, csúszkál, gurul, kúszik, mászik, szökdel, 

- mászókákon, farönkökön különböző irányokban jár, egyensúlyoz, mászik, 

- betonos részeken biciklizik, rollerezik. 

 

1.1.5.6. A külső világ tevékeny megismerése 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. A gyermek 

olyan tapasztalatokat szerez az őt körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről, mely 
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segít a tájékozódásában. A gyermek megismeri a világot, közvetlen megfigyelés és 

tapasztalatszerzés útján. Ismerkedik szülőföldjével, a nemzeti kultúra hagyományaival. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A gyermek aktivitására és érdeklődésére építve a környező világ minél több jelenségével 

hozza természetes, érzékszerveit ingerlő közelségbe, így tapasztalatokat szerez a szűkebb 

és tágabb természeti, - emberi, - tárgyi környezete formai, mennyiségi, téri viszonyairól, 

esztétikai szépségéről. 

 Szervezzen - lehetőség szerint - témához kapcsolódó sétát, kirándulást, programokat, 

(múzeum- tárlatlátogatás, stb.) a gyermekcsoport számára. Ezen alkalmak adjanak 

lehetőséget arra, hogy a gyermek rácsodálkozhasson az őt körülvevő természeti és 

társadalmi környezet szépségeire, jelenségeire, így pozitív érzelmi viszony alakul ki a 

természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 Segítse a gyermeket – miközben felfedezi környezetét - hogy olyan tapasztalatok birtokába 

jusson, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz szükségesek. Ismerje meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a 

helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, 

szeresse és védje azokat. 

 Segítse a gyermeket abban, hogy a környezet megismerése során matematikai tartalmú 

tapasztalatok, ismeretek birtokába jusson, és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. 

Ismerje fel a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, így alakul ítélőképessége, 

fejlődik tér-, sík-és mennyiségszemlélete. 

 Biztosítson elegendő időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és 

ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. 

Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés 

érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartás formálás alapozására, 

alakítására. 

 Teremtsen lehetőséget alkalmi és folyamatos megfigyelésekre, az ismeret és tapasztalat 

szerzés érdekében az alábbi témakörökben. 

Természeti környezet témakörében: 

 Figyeltesse meg az évszakok hatását a természetre, változásainak jellemző jegyeit. 
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 Tevékenységeken keresztül ismertesse meg a hónapok, hetek, napok, napszakok 

változását, egymásutániságát. 

 Tegye lehetővé, hogy a gyermek tapasztalatokat gyűjtsön az időjárás és az öltözködés 

összefüggéseiről. 

 Ismertesse meg az évszakokhoz kapcsolódóan a növények (zöldség, gyümölcs, virág) 

jellemző tulajdonságait, gondozását, felhasználásának lehetőségeit. 

 Ismertesse meg a gyermekkel a környeztünkben található fák, bokrok, gyógynövények 

nevét, fedeztesse fel jellemző tulajdonságaikat, figyeltesse meg évszakonkénti 

előfordulásukat.  

 Ösztönözze a gyermeket a természetes anyagok széleskörű gyűjtésére, felhasználására. 

 Figyeltesse meg az állatok külső jegyeit, életmódját, kicsinyeit, hangját lehetőleg 

valóságos környeztükben. 

 Biztosítsa a madáretetéshez szükséges feltételeket, esetenként akváriumban élő halak 

gondozását. Adjon lehetőséget a növények közvetlen gondozására, fejlődésük folyamatos 

megfigyelésére a csoportban, udvaron (csíráztatás, hajtatás, ültetés, virágoskertben, 

csoportban stb.). 

 Fedeztesse fel környezetünk színeit. 

 Segítse elő, hogy egy-egy tárgyat, fogalmat, jelenséget minél több oldalról, 

összefüggéseiben ismerjen meg. Kísérletezhessen növényekkel, vízzel, széllel, fénnyel, 

hóval stb. Gondolatait, véleményét bátran, elmondhassa, véleményt cserélhessen. 

 Ébressze fel a gyermekben a környezete iránti szeretetet, a megóvás igényét, hogy a 

későbbiekben természet szerető, természettisztelő, értékeit megbecsülő emberré váljon. 

Ezért ösztönözze a gyermeket abban, hogy aktívan vegyen részt környezete formálásában, 

védelmében, és a megóvásához szükséges szokások gyakorlásában, így válik 

környezettudatos magatartást követő felnőtté. 

 Hívja fel a gyermekek figyelmét a környezeti ártalmakra, a környezetszennyezés negatív 

hatásaira, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. 

 Szervezzen ismeretszerző tevékenységeket a föld, levegő, víz védelmére. Segítse elő a 

gyermek önálló véleményalkotását, döntésképességének fejlődését a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

Társadalmi környezet témakörében: 

 Ismertesse meg a szülőföld, a helyi néphagyományok és szokások, a tárgyi kultúra értékeit, 

védelmét. 
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 Ismertesse meg a gyermeket a közvetlen környezetével, a környező intézmények 

rendeltetésével, a helyi nevezetességekkel. 

 Ismertesse meg a környeztünkben élő felnőttek munkájával. 

 Adjon lehetőséget, hogy a gyermek beszéljen a családról, a családtagok összetartozásáról, 

otthoni feladataikról, munkájukról. 

 Játék során ismerkedjen meg érzékszerveivel, testrészeivel, azok funkciójával, ápolásával 

 Figyeltesse meg és gyakoroltassa a gyalogos közlekedés szabályait, illetve a járműveken 

való utazást, a helyes viselkedést.  

 Akcióterv, melyet figyelemmel követhetünk és tartalmilag beépíthetünk:    

Március 22. A víz világnapja  

Április 22. A Föld napja  

Május 10.  A madarak és fák napja  

Június 21. A nap napja  

Szeptember 22. Európai autómentes nap  

Szeptember 26. A tiszta hegyek napja  

Október 4. Az állatok világnapja  

Október 15. Nemzetközi gyalogló nap  

November 9. Nemzetközi ne vásárolj semmit nap 

Matematikai környezet témakörében: 

 Használja ki a gyermek természetes kíváncsiságát, érdeklődését. 

 Biztosítsa a lehetőséget, hogy a gyermek szabadon próbálkozhasson, elemi tapasztalatokat 

szerezhessen, gyakorolhasson, egyéni fejlettségének figyelembevételével a nap folyamán. 

 A 3-4 éves gyermekek között játék közben biztosítson helyzeteket matematikai tartalmú 

tapasztalatszerzésre. 

 Vegye figyelembe a gyermek eltérő fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, szükség 

szerint differenciáljon. 

 Biztosítsa a gyermek önálló problémamegoldó gondolkodásának fejlődését. 

 Változatos matematikai tartalmú játékokban gyakorolhassa a gyermek a különféle 

gondolkodási műveleteket Tegye lehetővé, hogy a gyermek kísérletezzen, próbálkozzon 

különböző megoldásokkal, majd szabadon elmondhassa véleményét, ítéletet alkothasson. 

 Biztosítson a gyermek számára elegendő helyet, időt, eszközt a tapasztalatszerzésre. 

 Adjon lehetőséget arra, hogy tapasztalatait más helyzetben, szituációban is alkalmazhassa. 
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 A feladatok megfogalmazásánál törekedjen annak pontos megfogalmazására, és a 

gyermeket is a helyes szóhasználatra ösztönözze. 

 a hátrányos helyzetű gyermekek körében felzárkóztató foglalkoztatásokon biztosítsa a 

hiányzó ismeretek pótlását. 

 

A gyermek tevékenysége: 

Természeti, társadalmi környezet témakörben: 

 Megfigyeli a természetben - lehetőleg ugyanazon a helyszínen - az évszakonként változó 

színeket, hangokat, illatokat, élőlényeket stb. (Lillafüred, Tapolca, Vadaspark, Avasi kilátó 

stb.), tapasztalja az időjárás és öltözködés összefüggéseit. Megismeri a környezettudatos 

magatartáshoz szükséges szokásokat. 

 Megünnepli a természet jeles ünnepeit (Állatok Világnapja, Víz Világnapja stb.), kirándul, 

barkácsol, gyűjtöget, játékos programokon vesz részt. 

 Séták alkalmával a gyermek megtapasztalja az utcán a közlekedés szabályait, járművön a 

kulturált viselkedés, magatartás helyes szokásait (utazik villamoson, autóbuszon, látogatást 

tesz múzeumban, színházban, vasútállomáson, stb.). 

 Piaclátogatás alkalmával a gyermek megismerkedik az árus munkájával, a gyümölcsökkel, 

zöldségekkel, majd azok tulajdonságaival, felhasználásával, (gyümölcssaláta, befőzés, 

aszalás, sütés, stb.) összehasonlítja, csoportosítja őket. A virágpiacon a virágok szépségét, 

illatát, színét, formáját, jellemző tulajdonságait figyeli meg.   

 Kerti munkánál, élősarok gondozásánál megfigyeli a növények életét, a hideg, meleg, fény, 

víz hatását a növények életére, szaporítását, gondozását, fejlődését, felfedezi az 

élőlényeket, bogarakat stb. 

 Ősszel madáretetőt készít, hogy télen gondoskodhasson a madarakról.  

 Szüret (pl. alma, dió szőlő) alkalmával megismeri a gyümölcsök tulajdonságait, 

termőhelyét, a betakarítási munkákat, az élelem tárolását téli időszakra. 

 Látogatás alkalmával megismeri a gyermek az épületek, alkotások szépségét, megismeri 

tágabb környezetünk, városunk nevezetes épületeit, azok funkcióit (Diósgyőri vár, Avasi 

kilátó, Nemzeti Színház, Megyei könyvtár, Hermann Ottó Múzeum, köztéri szobrok stb.). 

Látogatások alkalmával ismereteket szerez különféle mesterségekről, foglalkozásokról 

(posta, vasútállomás, tűzoltóság, gyógyszertár, sütőüzem stb.). 
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 Iskolalátogatás alkalmával tapasztalatot szerez az iskola életéről, megfigyeli, hogyan 

tanulnak a gyermekek, megtapasztalja az ottani légkört, és ez pozitív érzelmi benyomást 

kelt a gyermekben. 

 Lehetőség szerint egy csoporttárs otthonában tett látogatás alkalmával tapasztalhatja, hogy 

milyen másnak az otthona, kik alkotják a családot, kinek mi a feladata, munkája stb. 

 Játékában megjelenik, alkalmazza a családról, foglalkozásokról, testünk témaköréből 

szerzett tapasztalatokat, ismereteket. 

 Játékában, tevékenységeiben eljátssza, megjelenik az idő múlását, (évszakok, hónapok, 

hetek napok, napszakok. óra, perc, másodperc) érzékeltető játék helyzet, tevékenység. 

 A helyi szokásokhoz, hagyományokhoz és néphagyományokhoz kapcsolódó természeti és 

társadalmi ünnepekben aktívan részt vesz, a csoporttársaival közös élményeket szerez, és 

ez által erősödik a szülőföldhöz való ragaszkodás érzése. 

 Megfigyeli a környezeti ártalmak hatását és a saját szintjén védi, óvja, tisztán tartja a 

környezetét, szelektíven gyűjti a szemetet, környezettudatos magatartás alakul ki benne. 

Matematikai környezet témakörében: 

 A tárgyakat, személyeket összehasonlítja kiemelt tulajdonság alapján. 

 Halmazokat hoz létre (tulajdonság, számosság) szín, forma alapján, halmazokat egyesít, 

tulajdonságaikat megváltoztatja. 

 Becsléseket végez, számol, párosít, több, kevesebb, ugyanannyit keletkeztet. 

 Építményeket, alkotásokat szabadon és másolással hoz létre térben és síkban, felismeri a 

szimmetrikusságot, tükörképet hoz létre. 

 Mennyiségeket összemér (magasság, szélesség, hosszúság, vastagság szerint).  

 Összehasonlít, egyszerű megállapításokat végez, általánosít, ítéletet alkot, igaz-hamis 

következetéseket von le. Szívesen vállalja felismert probléma megoldását,- vagyis 

gondolkodási műveleteket végez. 

 Méréseket végez meghatározott egységekkel (terület, űrmérték). 

 Sorba rendezést végez meghatározott tulajdonság szerint, sorozatokat hoz létre, játékokat 

játszik sorba rendezett elemekkel-helyükkel (kombinatorikai sorba rendezések). 

 Térbeli, síkbeli tájékozódást végez didaktikus játékok formájában (testtudat, irányok, 

névutók, zárt, nyitott vonalak). 

 Egyszerű képről, tevékenységről történeteket mesél. 
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1.1.5.7. Munka jellegű tevékenységek 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban 

azonosságot mutató munka jellegű játékos tevékenység- az önkiszolgálás, a segítés az 

óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló 

tevékenységként végzett alkalmi megbízatások teljesítése, az elvállalt naposi munka vagy egyéb 

munka, a környezet, növény és állatgondozás. 

Az óvodában a munkatevékenységek olyan munkavégzést jelentenek, amelyek tényleges 

tevékenykedtetéssel, játékos jelleggel, rendszeresen, folyamatosan, a mindennapokba beépítve 

valósulnak meg.  

A munka alapvető követelménye az önállóság és öntevékenység, a munkavégzés során fejlődik a 

gyermek értékteremtő együttműködési képessége, aktivitása, önkéntessége, érdeklődése, mely 

elősegíti az életre való felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését, a személyiségfejlesztést. 

A munka a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. A nemek társadalmi egyenlőségének elősegítése oly módon, 

hogy valamennyi munkajellegű tevékenységet a lányok és a fiúk egyaránt gyakorolják. 

 

A gyermek, munka jellegű tevékenysége:  

 Örömmel szívesen végzett aktív tevékenység. 

 A tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, személyiségjegyek, mint kitartás,és az önállóság, a 

felelősség,a céltudatosság alakításának fontos lehetősége. 

 A közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája.  

 

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekekkel való 

együttműködést és folyamatos, saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel. 

Külső irányítással folyik, a gyermektől belső fegyelmet, kötelezettségvállalást és annak teljesítését 

igényli. A munka az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül 

érzékelhető, belátható a gyermek számára. Ez a folytonos visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, 

ösztönző, megerősítő tényező. 

A munka végzését külső szükségesség indokolja. A gyermeknek valamit el kell végeznie, aminek 

eredményét ő és a környezete is tapasztalja. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 Cselekvő tapasztalással fedeztesse fel a munka hasznosságát, szükségességét. 

 Biztosítsa, hogy a gyermek aktív munkatevékenysége játékos jellegű maradjon, de erősítse 

és fejlessze az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvéseket, a munka sajátos, játéktól 

eltérő vonásait a gyermeki szükségleteket kielégítve. 

 Szervezze úgy a munkatevékenységet, hogy a gyermek számára természetes, vonzó legyen 

a munkába való bekapcsolódás, belső motiváció késztesse erre őt, önként, örömmel és 

szívesen végezze azt. 

 Ismertesse meg a gyermekkel az általa végzett munka menetét, az eszközök helyes 

használatát a tevékenység esztétikus végrehajtását. 

 Ösztönözze őket arra, hogy ebben a helyzetben is képesek legyenek alkalmazkodni 

egymáshoz. 

 Tudatosítsa, hogy a munka eredménye akkor tökéletes, ha pontosan, alaposan, a 

szabályoknak megfelelően végzik, szoktassa a gyermekeket a fegyelmezett, kitartó 

munkavégzésre. 

 A balesetvédelmi, higiéniai szabályokat tartassa be. 

 Törekedjen arra, hogy a képességeikhez mérten mindenkinek legyen valamilyen feladata 

a csoport életében.  

 Juttassa a gyermekeket az „én csináltam”, „mi csináltuk” sikerélményéhez.  

 Segítse elő, hogy a gyermekek fejlettségüktől függően bekapcsolódhassanak az udvari 

munkába (ásás, gereblyézés, locsolás). 

 Segítse elő, hogy a gyermekek megismerjék az óvoda dolgozóinak munkáját. 

 Fejlessze az etnikai származású gyermekek munkához való pozitív viszonyát. 

 Adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően saját 

környezetükben környezetvédelemmel kapcsolatos munkát végezzenek. 

 Konkrét, reális fejlesztő értékelést adjon a gyermek életkorához igazodva. 

 Erősítse a családban azt a szokást, hogy a gyermekek otthon is végezzenek saját 

személyiségükkel kapcsolatos tevékenységeket, vonják be a közös tennivalókba. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek számára a képességéhez mérten nyújtson segítséget (se 

többet, se kevesebbet). 

 A naposság bevezetésénél mind az életkor, mind a kiválasztott gyermek fejlettségét vegye 

figyelembe (naposság vagy csak önmaguk kiszolgálása), különös tekintettel a sajátos 

nevelési igényű gyermekekre. 
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 A munka jellegű tevékenységek szervezésekor az igényesség, a rendszeresség és az 

esztétikai szempontok dominálnak. 

 

A gyermek tevékenysége: 

A munka és munka jellegű tevékenység a személyiségfejlesztés fontos eszköze. Olyan 

személyiségjegyek alakulnak általa, melyek fejlesztésére más nevelési területeken kevesebb 

lehetőség nyílik. 

 Gondozási feladatokon belül a saját személyiségével kapcsolatos munkák. 

 Naposság, melynek során a gyermek olyan munkát végez, amely nélkülözhetetlen a 

csoport életrendjében. (A naposság keretébe tartozó tevékenységeket, azok szabályozását 

az óvónők maguk döntik el.)  

 Gyermeki tevékenységek: teremrendezés, udvarrendezés, tornaszoba előkészítése, 

játéktároló rendben tartása. 

 Alkalomszerű munkát végez a környezet átalakítása, a napirend céljainak megvalósítása 

érdekében. Az időről időre szabályosan ismétlődő munkában részt vesz.   

 Évenként ismétlődő munkatevékenységek: ünnepekhez kapcsolódó, Pl. Karácsonyi 

mézeskalácssütés, Anyák napjára készülődés, teremdíszítés születésnapokra, farsangra, 

stb. 

 Az óvónő munkáját segítő kisebb feladatok, megbízatások, melyek a napi tevékenységből 

adódnak. 

 Növény- és állatgondozás, melynek során ezek életfeltételeinek megteremtéséhez járulnak 

hozzá a gyermekek. 

 A csoportok udvarrészeinek folyamatos gondozása, szépítése, rendben tartása. 

 Lehetőség szerint az évszaknak megfelelően segítenek az udvar, a kert rendbetételében, 

gondozásában, virágokat ültetnek, locsolnak, veteményeznek. 

 Kerti szerszámokat használnak. 

 

1.1.5.8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, utánzásos, spontán tevékenység, mely a teljes 

személyiségfejlődését, fejlesztését támogatja. A tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek 

kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus 

a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, 

ismereteire. A nevelési folyamat egészében komplex, kezdeményezett tevékenységi formákon 



 

 

60 

 

keresztül szerez tapasztalatokat a világról, kezd kialakulni belső motiváltsága a tanulás iránt, 

amely az iskolai tanuláshoz való viszonyok alapja lesz. Az óvodapedagógus személyre szabott 

pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kialakítását. 

A tanulás az óvodai programunk minden nevelési területét átfogja, abba integrálódik, a 

későbbiekben önálló fejezetet nem igényel. 

Tanulásfelfogásunkat jellemzi, hogy tanulásnak tekintjük mindazoknak az elméleti és gyakorlati 

ismereteknek – jártasságoknak, készségeknek és képességnek – a kialakítását, melyek a gyermek 

ismereteit bővítik, érzelmi és akarati tulajdonságait fejlesztik, magatartását, viselkedését alakítják. 

Tehát olyan tevékenység, melynek segítségével a gyermek ismereteket, cselekvési módokat sajátít 

el, és rögzít.  

A tanulás eredményeképpen többre, másra is képessé válik, mint korábban tellett tőle, tehát 

fejlettebb viselkedéssel megy végbe az alkalmazkodás egy-egy ismert szituációban. 

Legjellemzőbb tulajdonsága az óvodai tanulásnak, hogy tevékenységekbe ágyazottan, a gyermek 

aktivitása és öntevékenysége folytán cselekvés közben valósul meg. Feltétele a közvetlen, minél 

több érzékszervet foglalkoztató tapasztalás biztosítása, mert a hatékony tanulás valamennyi 

pszichikus funkció aktivitásának eredménye.  

Így a kívülről ható tanítás hatására – amely erősen épít a gyermek belső energiáira – a fejlesztés 

és a fejlődés között optimális kapcsolat alakul ki. 

Jellemző rá, hogy a tanulási folyamatban a játékos jelleg dominál. Az óvónő a spontaneitásra, az 

önkéntelen figyelemre építve alakítja a tanulási folyamatot. A folyamat közben jön létre a gyermek 

tanuláshoz szükséges beállítódása, alakulnak az elengedhetetlen tulajdonságok (feladattudat, 

feladattartás, stb.). 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, 

amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, 

hanem az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 

kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban valósul meg. 

 Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

 A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségeinek biztosítása, kreativitásának erősítése. 

 A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

- az utánzásos minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás; 
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- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

 Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott pozitív értékeléssel segíti 

a gyermek személyiségének a kialakulását. 

 

Az óvodás gyermek tanulására a cselekvő gondolkodás jellemző, ami a gyakorlatban a gyermek 

számára szinte játék. A tanulási folyamatnak szociális, mozgásokon alapuló és értelmi 

képességeket mozgató összetevői vannak. Többnyire mindig mindegyik összetevő jelen van és az, 

hogy mikor melyik dominál, mikor melyik kap nagyobb hangsúlyt az mindig az adott tanulási 

helyzettől, valamint a gyermek általános és pillanatnyi állapotától függ. Konkrétan az érési 

folyamatának irányától és tempójától, ami nem egyenletesen alakul.  

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciájának fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire. 

Az óvodában a tanulási folyamat kísérletezéseken, felfedező ismeretszerzésen, valódi cselekvésen 

alapul, érzelmi megközelítés és saját élményű tanulás keretében. 

A játékba, tevékenységbe integrált tanulás a fejlesztés előfeltétele. 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott, az egyéniségéhez igazodó 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakoztatását.  

A sajátos nevelési igényű gyermek esetében a tanulás sokszor akadályokba ütközik, lassabb 

tempóban történik. A tanulás folyamata, mozzanatai az ő esetükben sem térnek el a normáltól, 

hanem minőségében és mértékében, a felhasználható eszközökben módosulhatnak. Olyan 

tevékenységekre van szükség, amelyek erőfeszítést igényelnek a gyermektől, de azokat sikerrel 

meg tudja oldani. 

A tudatos tervezőmunka, az optimális egyéni fejlesztés eredményeként minden gyermek 

magasabb fejlődési fokozatot ér el a korábbihoz képest. 
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1.1.6. Gyermekvédelem 

„Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, 

Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, 

Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit: 

S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, 

Egy láthatatlan kéz a csillagok felett 

Letörli vétkeid!” 

(Móra Ferenc) 

 

„A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki 

gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.” (1997.évi 

XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

11.§ (1)  ) 

„Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

védelemhez és gondoskodáshoz.” (2011.évi Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1) pontja) 

 

Minden óvodapedagógus alapvető munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek családi életének, 

egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a gyermekvédelmi feladatokban 

való közreműködés. (2011. évi CXC. törvény) 

A gyermekvédelmi feladatokat gyermekvédelmi felelős koordinálja közvetlen kapcsolatot tartva 

a gyermekvédelmi feladatokért felelős óvodavezetővel.  Az intézmény vezetőjének megbízásából 

képviseli a gyermekvédelmi szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes részvételével 

elősegíti ezeknek a szempontoknak az érvényesülését. 

A gyermekvédelmi munkánkat a humánum, a segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti. 

Az általános elvárások közül - a tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő attitűd, szeretetteljesség – 

kiemelten fontos. 

A gyermekvédelem elsődlegesen meghatározó szerepe a prevenció, megelőzés. A jelentősége: 

biztosítja a gyermek testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődésének feltételeit, megteremti a lehetőséget 

a nem megfelelő családi környezetben élő gyermekeket veszélyeztető okok, ill. ezekből eredő 

káros hatások megszüntetését. 

Legfontosabb feladatunk a felderítés, jelzés, nyilvántartás. 

 

Céljaink: 

 Érvényesülnek a gyermekeket megillető jogok, a védelem: a testi, értelmi, érzelmi fejlődést 

akadályozó környezeti ártalmaktól.  
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 Megvalósul hátránykompenzálással az esélyegyenlőség, az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára. 

 

Az óvodavezető feladatai:  

 Képviseli a gyermekvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvételével 

elősegíti ezek érvényesülését.  

 A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős 

megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése nevelő testületi szinten.  

 Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati 

rendeleteknek megfelelően, dokumentálása. 

 A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett 

gyermekekre ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve 

ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat.  

 Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Szakértői Bizottsággal, gyámhatósággal, 

pártfogókkal, rendőrséggel, védőnővel, valamint a családokkal foglalkozó 

szakemberekkel.  

 A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme, hivatali titoktartási kötelezettség betartása. 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvodapedagógusok 

között. 

 A hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek felmérése az 

óvodapedagógusok közreműködésével: nyilvántartásba vétel, a súlyosság mérlegelése. 

 Feljegyzi a nyilvántartásba a gyermekekkel, családdal kapcsolatos intézkedéseket és azok 

eredményeit. 

 Minden nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre. 

 Kapcsolattartás a helyi önkormányzat egészségügyi és szociális osztályával, Szakértői 

Bizottsággal, gyámhatósággal, pártfogókkal, rendőrséggel, védőnővel, valamint más 

szakemberekkel. 

 Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény óvodavezetőjét és az óvodapedagógusokat 

folyamatosan tájékoztatja. 

 Gyermekvédelmi továbbképzéseken való részvétel. 
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Az óvodapedagógus feladatai:  

 Az óvodába járó gyermek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése. 

 Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén 

védő-óvó intézkedésekre javaslatot tesz. 

 Titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben. 

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek. 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek differenciált nevelése, fejlesztése. 

 A rendszeres óvodába járás figyelemmel kisérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek. 

 

Az óvoda vezetője köteles: 

 jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 

 hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 

vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

 

A kapcsolattartás formái: 

A közvetlen társadalmi környezetünkben működő társadalmi szervezetekkel és intézményekkel 

aktív partnerközpontú kapcsolatot építünk ki és tartunk fenn. A kapcsolattartás folyamatos 

fenntartásáért, hatékony működtetésért felelős az óvodavezető és a gyermekvédelmi megbízott. 

 Az óvoda orvosával, védőnőjével 

 gyermekjóléti szolgálattal 

 önkormányzat illetékeseivel 

 Nevelési Tanácsadóval 

 Civil Szervezetekkel. 

 

Sikerkritérium: 

 csökken a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek száma, 

 minden rászoruló időben megkapja a segítséget, 

 a szülők bátran fordulnak az óvónőkhöz és a vezetéshez gondjaikkal, 

 segítő szervezetekkel hatékony együttműködés alakul ki. 
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1.1.7. Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként 

a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az 

életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához. 

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, 

testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az 

iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös 

jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciálódásának, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának. 

 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

 Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés 

mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 

 Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. 

 A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden 

szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a 
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magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések 

lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; 

o tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat;  

o ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait;  

o ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok 

gondozását és védelmét;  

o felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit; 

o ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák; 

o szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek; 

o elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek, kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a 

tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre 

felnőttel és gyermektársaival. 

 

A szociálisan érett gyermek: 

 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését;  

 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg;  

 kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

 

Három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a 

gyermeki személyiség-harmonikus testi, lelki és szociális fejlődésének elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény 

elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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Fejlettségi szint 5-6-7 éve korban az óvodai nevelés terén 

Egészsége életmód alakítása  

Testápolás: 

 Iskolába lépés előtt a gyermek önmaga is képes mindennapi szükségleteit életkorának 

megfelelően önállóan kielégíteni. 

 Önállóan mosakodik, törülközik, kezet mos, amikor szükséges. Ruhája ujját feltűri, fogat 

mos, fogápoló szereket tisztán tartja. Haját rendben tartja. 

 Helyesen fújja az orrát. 

 Tüsszentéskor a szája elé tartja a zsebkendőt. 

Önkiszolgálás: 

 A gyermek az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként 

látja el. 

 Önállóan tevékenykedik, észreveszi elvégezhető feladatait, és segítséget nyújt társainak, 

felnőtteknek.  

Étkezés: 

 Étkezés közben kulturáltan viselkedik. Igényli az asztal esztétikus rendjét. 

 Helyesen használja az evőeszközöket (kanalat, villát, kést), mer a levese tálból, önt a 

kancsóból. 

Öltözködés: 

 Önállóan, megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik, ruhaneműjével gondosan bánik. 

 Figyel öltözéke rendjére, az időjárásnak megfelelően viseli azt. 

 Cipőfűzőjét megköti, cipőjét szükség esetén letisztítja. 

 Ügyel saját személye és környezete rendjére. 

 

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 Tisztelettel viselkedik a felnőttekkel, és társaival. 

 A kialakult szokásokat, szabályokat betartja, melyeknek természetes módon eleget tesz.  

 A közös tevékenységekben örömmel, aktívan vesz részt.  

 Figyelemmel, tisztelettel hallgatja meg a felnőttek és társai kéréseit, kérdéseit.  

 Elfogadja az óvodapedagógus kérését, útmutatását. Spontán, vagy szervezett tanulási 

folyamat közben együttműködik társaival, az óvodapedagógus útmutatásának megfelelően 

végrehajtja a feladatokat. Bátran elmondja véleményét a csoport életével kapcsolatosan.  

 Képes kívánságait, törekvéseit módosítani, esetleg elhalasztani, ha erre szükség van.  
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 Önállóan keresi a segítségnyújtás megfelelő formáit.  

 Egy-egy társa iránt, rokonszenvet, barátságot mutat.  

 Önként vállal feladatokat a csoport érdekében képességeinek megfelelő szinten teljesítve.  

 Az ünnepélyek, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában szívesen vesz részt.  

 A gyermekben megerősödik a közösséghez tartozás érzése.  

 

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

 A gyermek aktívan használja a tapasztalatok, élmények során bővült szókincsét. 

 Beszéde összefüggő, elbeszélése folyamatos, gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 

formában életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. 

 Minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteteket, mondatfajtákat használ.  

 Végig tudja hallgatni, és megérti mások beszédét. 

 Jól érthetően, megfelelő hangsúllyal beszél, összetett mondatokban is. 

 Beszédét gesztussal, arcjátékkal kíséri. 

 Tisztán ejt minden hangot. 

 Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés 

– az önkéntelen mellett- megnő a megőrzés.  

 

Fejlettségi szint 5-6-7 éves korban az óvodai élet tevékenységformái terén 

Játék  

Gyakorló játék 

 Gyakorló játékot csak a konstrukciós és szerepjáték elemeiként játszik. 

Konstruáló játék 

 Az elemekből a valóság tárgyaihoz, játékszerekhez vagy egyszerű modellekhez hasonlót 

készít önmaga, társai, vagy az óvónő késztetésére.  

 Egyre igényesebbé vállnak alkotásaikkal szemben.  

 Óvodáskor végén alkotásaikat már önállóan, sok egyéni ötlet alapján hozzák létre, és 

képesek a különböző anyagok, eszközök kombinált alkalmazására. 

Szimbolikus játék (Szerepjáték) 

 Képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataik, érdeklődésük 

alapján ábrázolják a felnőttek tevékenységét és különféle kapcsolatait. 
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 Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes közös 

tervezésében, a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök megválasztásában, a 

szabályok betartásában. 

 Megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait, tevékenységük logikáját. 

 Le tudnak mondani egy- egy kedves játékszerről.  

 Vállalják a számukra kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepeket is. Tudnak vezetni, és 

játszótársaikhoz alkalmazkodni.  

 Képesek egy játéktémát több napon keresztül is játszani. 

 Tudnak a különböző játszócsoportok összevonásával a közösség egészében együtt játszani. 

Dramatizálás, bábjáték: 

 A gyermekek az általuk kedvelt mesékhez, saját élményeikhez bábokat, vagy dramatizálás 

során szerepet választanak.  

 Az óvónő segítségével egyszerű a dramatizáláshoz vagy bábozáshoz szükséges 

eszközöket, bábokat készítenek. 

 Történeteket, meséket játszanak el akár saját képzeltük, fantáziájuk segítségével. 

 Beleélik magukat a szerepbe, érzelmeik szabadon megnyilvánulhatnak.  

 A szerepeket önállóan osztják el és váltogatják egymás között. 

 Játszanak alkalmanként az óvónő irányításával drámajátékokat. 

 Dráma és komplex művészeti csoportok. 

 

Verselés, mesélés 

 A gyermek, játék közben odaillő szövegeket, rigmusokat mondogat. 

 Az elhangzott vers, mondóka, mese ismétlését kéri. 

 8 verset megjegyez, 15-20 verset meghallgat az év folyamán. 

 Hangzás, hangulat, érzelem egységében kezdi felfogni a hallott verset, mesét. 

 Megszilárdul a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokása, a figyelem fenntartása. 

 Csendben végighallgatja a mesét, tekintetén látszik a belső képzeleti kép. 

 A folytatásos mesék szálait össze tudja kötni. 

 Az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt szórakozásai közé 

tartozik. 

 Vigyáz a könyvekre. 

 A szereplők érdekes szólásait, furcsa hangzású nevét megjegyzi, játékában használja. 
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 A gyermekek tudnak mondókát, hat hangterjedelmű dalokat és 5-6 alkalmi dalt tisztán, 

szép szövegkiejtéssel énekelni. A tempó a természetes járásnak megfelelő. Tíz dalt olyan 

biztonsággal énekelnek csoportosan és egyénileg is, hogy elkezdeni is tudják. 

 Egyszerű dallammotívumokat tisztán énekelnek vissza egyedül is. A mondókákat a magyar 

beszéd ritmusa szerint mondják. Ismert dalt hallás alapján szöveg nélkül is tudnak énekelni 

dúdolva, zümmögve vagy egyszerű szótagokkal. 

 Felismerik, és térben kifejezik a magas és mély éneklés közötti különbségeket, maguk is 

tudnak magasabban és mélyebben énekelni, dalt kezdeni.  

 Változatos dallammotívumokat csoportosan és egyénileg is tisztán énekelnek vissza. 

 Ismerik a halk és hangos közötti különbséget, tudnak halkan, hangosan énekelni, tapsolni, 

beszélni. Képesek zenei fogalompárokat felismerni, összekötni.    

 Felismerik a dallamot dúdolásról, hangszerről, a jellegzetes fordulatokból, sajátos kezdő, 

erősen eltérő belső vagy záró motívumokról. Tudnak dalokat – jelre – hangosan vagy 

magukban énekelni. 

 Figyelik és megkülönböztetik a hangszínek finom eltéréseit, zörejen, beszédhangon 

egyaránt. 

 Megismernek néhány hangszert, felismerik azok hangját, ismerik megszólaltatásuk 

módját. 

 Megkülönböztetik, felismerik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, kifejezik énekkel, 

tapssal, mozgással és szöveggel.  

 A jól ismert dalokat, mondókákat jellegzetes ritmusuk alapján felismerik. Szöveges 

ritmusmotívumokat visszatapsolnak csoportosan és egyénileg is. 

 Ismerik a tempókülönbséget más fogalom párokkal is összekapcsolják.  

 Esztétikus testtartással, egyenletesen lépnek. Képesek egyensúlyváltást kívánó 

mozgásokra (kilépés, dobbantás, sarokkoppantás, zárás, forgás egyedül vagy társsal). 

 Különböző térformákat alakítanak ki az óvónő segítsége nélkül is. 

 Egyszerű játékos táncmozgásokat, kedvvel végeznek. 

 Ismerik és betartják a dalos játékok szabályait. 

 Ütőhangszereket használnak: lüktetést, ritmust, motívumhangsúlyt kiemelnek. Képesek 

kísérni a csoport énekét. 

 Dallamvisszhangot, kérdés-felelet játékot játszanak az óvónővel és egymással is 

(szöveggel és dallammal is).  
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 A szünetet játékos mozdulatokkal érzékeltetik. 

 A bemutatott zenehallgatási anyagot figyelmesen hallgatják. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 A gyermek tud formákat mintázni, elképzelései alapján és megfigyelései felhasználásával. 

 Formaábrázolása változatos, többnyire képes hangsúlyozni a legfontosabb különböző 

jegyeket, jellemző formákat. 

 Emberábrázolásában megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások 

jelzésével is. 

 Színhasználatában érvényesíti kedvenc színeit. 

 Képes térbeli kiterjedések megnevezésére, ötletes az építésében, a tér kialakításában. 

 Önállóan és csoportmunkában is készít játékokat, kellékeket. 

 Séták során szerzett tapasztalataik, élményeik – szobrok, épületek díszítései, képek színei, 

formái – megjelennek munkáikban. 

 A vizuális kultúra fejlesztése közben a gyermek elsajátítja az iskolakezdéshez szükséges 

manuális készséget, fejlődik finommotorikája, szem- kézkoordinációja, akaratlagos 

mozgása. 

 Alkotásaiban mindinkább kifejezésre juttatja, megjeleníti a témával kapcsolatos érzelmeit. 

 Az esztétikai élmények pozitív érzelmeket váltanak ki belőle. 

 Örömmel, saját kezdeményezésére is ábrázol. 

 

Mozgás 

 A gyermek hat éves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Teste arányosan fejlett, 

teherbíró. 

 Teljesítőképessége növekszik, mozgása összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő 

ritmusúvá válik. 

 Cselekvőképessége gyors, mozgásban kitartó. 

 Fejlődik tér- és időtájékozódó képessége. Megszereti és igényli a mozgást. 

 Ütemtartással jár, valamint irányváltoztatással, különböző kartartásokkal, fordulatokkal. 

 Természetes módon kötetlenül fut. Fut különböző tempóban, alakzatban, belegyorsítva.  

 Versenyt fut állórajtból 20-30 méter távolságba. 

 Megérti az egyszerű vezényszavakat. 

 Mozgástapasztalata növekszik az egyensúlyozásban, ugrásban. 
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 Távol és magasugrást végez néhány lépés nekifutással. 

 Mélyugrást és szerugrást végez. 

 Dobásokat végez célba és távolba egykezes és kétkezes alsó és felső dobással különböző 

nagyságú és súlyú labdával (1 kg-ig). 

 Természetes támaszgyakorlatokat végez különböző tornaszereken eszközök hordásával 

minden irányban. 

 Leng, hintázik előre és hátra, szeren, mászókán, függésben lábmozgásokat végez. 

 Gurul a test hossztengelye körül, gurulóátfordulást végez. 

 Próbálkozik tarkóállással, a kézállással, guruló átfordulással hátra. 

 Zsugorkanyarulati átugrást végez, nyuszi ugrást haladással és leterpesztéssel végez. 

 Labdát vezet különböző tempókban, irányváltoztatással, két vonal között, padon. 

Labdaátadást végez társának. 

 2, 4 és 8 ütemű gimnasztikai gyakorlatokat végez ütemtartással, változatos kézi szerekkel, 

eszközökkel és társaival. 

 Szerepes és utánzó futó játékokat, szabály és fogójátékokat játszik. 

 Egyéni, csoportos, sor- és váltóversenyt játszik az óvónő segítségével és a szabályok 

pontos betartásával. 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

Természeti környezet témakörében:  

 Felsorolja az évszakokat, legjellegzetesebb sajátosságait, különbséget tesz közöttük. 

 Ismeri a hónapok, hetek, napok neveit évszakhoz, tevékenységekhez, ünnepekhez kötötten. 

 Felismeri a napszakokat, a reggelt, az estét. 

 Ismeri a növény fogalmának tartalmát (pl.: fa, bokor, virág, zöldségféle, stb.). Tudja, hogy 

a növény magból kel ki. Tudja, hogy a gyümölcsöt megmosva fogyasztjuk. Ismeri a növény 

fejlődésének menetét.  A gyermek tudja, hogy a növények fejlődése és az időjárás között 

összefüggés van. 

 Ismeri a környezetünkben leggyakrabban előforduló fák, bokrok, gyógynövények nevét, 

felismeri ezek levelét, termését. 

 Ismeri a legfontosabb növényápolási munkákat. 

 A tanult, megismert állatokat csoportosítja aszerint, hogy hol élnek. A háziszárnyasokat 

összehasonlítja a többi ismert madárral, környezetük, külső jegyeik, hasznosságuk alapján. 

 Ismeri a kulturált viselkedés alapvető szabályai, környezettudatos magatartást követ. 
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Társadalmi környezet témakörében: 

 Ismeri teljes nevét, lakcímét, korát, szülei foglalkozását, munkájukról van elképzelése. 

 Gyakorlott az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismeri a közlekedési eszközöket, 

tudja, hogy hol közlekednek (vízen, szárazföldön, levegőben), tudja, hogy a közlekedési 

eszközök az ember munkájaként készülnek. 

 A gyermek ismeri a környezetében lévő intézmények (iskola, orvosi rendelő, posta, 

rendőrség, tűzoltóság, színház, múzeum, vár stb.) rendeltetését. 

 A gyermek felismeri és megnevezi a környezete színeinek sötét és világos változatát. 

Emlékezetében felidézi a környezetében gyakran észlelt tárgyak színeit. A tárgyak, 

jelenségek közötti feltűnő összefüggést felismeri, a hiányzó részeket kiegészíti. 

 A gyermek felsorolja a testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően, tudja azok 

funkcióit. Igényes teste tisztaságára. 

 Felismeri városuk nevezetes épületeit, szobrait, a környező természeti szépségeket 

(Lillafüredi vízesés stb.). 

Matematikai környezet témakörében: 

 Az 5-6-7 éves gyermek megérti az óvodapedagógus kérdéseit, gondolatmenetét követi 

 Saját gondolatait elmondja, megítélik egymás állításainak igazságát, problémahelyzeteket 

önállóan megoldanak. 

 Halmazokat hoz létre megadott, illetve általa kitalált szempont szerint, válogat, csoportosít, 

osztályoz, összehasonlít, általánosít (gondolkodási műveleteket végez). 

 Összehasonlítja a tárgyakat és megkülönbözteti őket jellemző tulajdonságaik alapján.  

 Tárgyakat megszámlál. 10-es számkörön belül szám és mennyiségfogalma kialakult. 

 Halmazokat összemér számosság alapján becsléssel, párosítással (több, kevesebb, 

ugyanannyi), tulajdonságait változtatja (hozzátevés, elvétel, ugyanannyivá tétel) Ítéleteket 

alkot, sorba rendez. 

 Képes mennyiségeket összemérni (hosszúság, szélesség, magasság, vastagság) tömeg, 

űrtartalom.  

 Elemeket sorba rendez, sorozatokat hoz létre. 

 Képes különféle tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat szétválogatni, egyszerű 

tulajdonságokat megnevezni, alkotásokat létrehozni, minta alapján másolni, két-négy 

elemből álló tűkörképet létrehozni. 
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 Térben való tájékozódásban érti és követni tudja az irányokat, helyeket kifejező névutókat 

(önmagához és tárgyhoz viszonyítottan), tájékozódik az egyszerű síkban ábrázolt világban 

(nyitott, zárt vonalak, geometriai alakzatok, irányok). 

 Képről, tevékenységről történetet mesél. 

 

Munka jellegű tevékenység 

Képesek a naposi teendőt önállóan végezni: 

 Önállóan felteszik az asztalterítőket, előveszik és kiosztják az étkezéshez szükséges 

eszközöket, és esztétikusan elrendezik az asztalon. 

 Étkezés után leszedik az asztalt, a terítőt önállóan összehajtják, és a helyére teszik. 

Összeseprik a morzsákat, letörlik az asztalokat. 

 Játékelrakás után, ha szükséges, eligazítják, esztétikusan elhelyezik a tárgyakat. 

 Figyelemmel kísérik, hogy az udvari játékok a helyükre kerültek-e. 

 A naposok egyéb feladatai úgy változnak, amilyen mértékben az óvodapedagógus 

szükségesnek tartja.  

Alkalomszerű munkák: 

 Igényükké válik, hogy részt vegyenek a csoportszoba díszítésében, az udvarrész rendben 

tartásában. 

 Képesek az óvónő utasításait az instrukciónak megfelelően végrehajtani. 

 Ismerik az állatok és növények életfeltételeit, tevékenyen részt vesz ezek 

megteremtésében. 

 Önállóan végeznek egyszerűbb kísérleteket. Ismerik a természetes anyagok, az ismert fák, 

bokrok, termések nevét. Felszólítás nélkül végzik a saját külső-és belső környezetükkel 

kapcsolatos munkákat. 
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1.2. Nevelési program az iskolában 

 

“Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 

(Péld. 22, 6) 

 

1.2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Krédónk – hitvallásunk 

Iskolánk a gyerekre érzékenyen ügyelő, pedagógiai és pszichológiai szempontokat érvényesítő, 

megértő és következetes, minőséget és hatékonyságot kínáló és elváró oktatási intézményként 

határozza meg önmagát, és fogalmazza meg pedagógiai alapelveit. 

Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 

alkalmazását. 

Pedagógiai alapelveink 

Iskolánk pedagógiai alapelvei, értékrendje az evangélikus egyház iskoláinak évszázadok során 

kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül. 

 A hozzánk jelentkező gyerekek és szüleik számára olyan “alma mater” kívánunk lenni, mely 

hittel és bölcsességgel neveli tanulóit. Az iskola pedagógusai ezt az oktató és nevelőmunkát 

olyan szolgálatnak fogják fel, ahol a követendő oktatói magatartás: “…tanuljatok tőlem, 

mert szelíd vagyok és alázatos szívű...” (Mt 11, 29) 

 Iskolánkban szeretnénk olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a diákság felismerheti és 

megtapasztalhatja azokat a megtartó és nevelő értékeket, melyeket személyes döntéssel 

magáénak vallhat és vállalhat. Céljainkat nem kényszerítő eszközökkel, hanem vonzó 

minták megteremtésével és felmutatásával, buzdítással és figyelemfelhívással kívánjuk 

elérni. 

 Az iskola pedagógiai programja kiemelten hangsúlyozza a nevelés és közösség fontosságát, 

és a tantestület komolyan törekszik annak érvényesítésére az iskola mindennapjaiban. 

 Az erkölcsi tartás és kölcsönös tisztelet mellett évszázadok kulturális és tudományos 

örökségét is át kívánjuk adni a jövő élet reményében. Éltető tudást, mert a világ és 

Magyarország történelme során tapasztaltuk, hogy minden tudás, amely mögött nem áll 

biztos erkölcsi háttér, pusztító vagy holt tudássá vált. 

 

 

 



 

 

76 

 

Az iskola célja az, hogy 

 tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá, 

 evangélikus tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, 

 a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére, és a lelkiismereti szabadság 

tiszteletben tartásával, a lehetőségekhez képest saját egyházuk segítségével is nevelje, 

 minden tanulóját a hatályos állami közoktatási törvényben megfogalmazott oktatási 

célkitűzésnek megfelelően, magas színvonalon oktassa, és az egyes iskolatípusok sajátos 

céljainak megfelelően képezze ki. 

 

Célunk, hogy keresztyén nevelésünk segítségével az iskolánkban tanuló fiatalok: 

 Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, ezért használható tudást 

sajátíttatunk el az alap -és középfokú iskolatípus követelményeinek megfelelően. 

 Képessé váljanak a folytonos önképzésre és önnevelésre, ezért kialakítjuk és fejlesztjük 

hatékony tanulási módszereiket. 

 Érzékük legyen az igazi értékek iránt, ezért a hit, a hazaszeretet, a lokálpatriotizmus 

megélésére tanítjuk őket. 

 

Alapfokú nevelési –oktatási intézményként célunk, feladatunk, hogy 

 Az iskolába lépő kisgyermekben óvjuk és továbbfejlesszük a megismerés, megértés és a 

tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. 

  Átvezessük a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe.  

 A gyermeket fogékonnyá tegyük saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd 

a tágabb társadalom értékei iránt.  

 Az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segítse természetes 

fejlődését, érését.  

  A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsünk, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszünk. 

  A kíváncsiságra és az érdeklődésre építsünk, és az ezáltal motivált munkában fejlesszük 

a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét és előmozdítsuk 

érzelemvilágának gazdagodását.  

 Fontos, hogy mintákat adjunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulási szokásokat. 
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A teljes életre való nevelés során mind alap, mind középfokú intézményeinkben egyaránt 

fontosnak tartjuk a lelki-szellemi, az érzelmi és a testi kultúra fejlesztését életkori 

sajátosságaiknak és egyéni képességeiknek megfelelően. Ennek érdekében: 

 Megteremtjük és biztosítjuk a tanuláshoz szükséges anyagi forrásokat és szakmai 

feltételeket. 

 Időben megismertetjük tanulóinkkal a velük szemben támasztott követelményeket. 

 Követelményeinkkel tudásra épülő önálló vélemény kialakítására ösztönözzük tanulóinkat, 

célunk, hogy képessé tegyük őket az “információs világban” való eligazodásra. 

 Figyelembe véve tanulóink életkori sajátosságait, tanulási és közösségi tapasztalatok széles 

körét biztosítjuk számukra. 

 Igyekszünk figyelembe venni a tanulók egyéni képességeit az oktatás során, 

körülményeinkből adódóan egyidejűleg végezzük el tanulóink felzárkóztatását és 

tehetséggondozását, kiemelten foglalkozunk a hátrányos helyzetű tanulókkal. Támogatjuk 

az egyéni képességek kibontakozását. Segítjük a tanulási nehézségekkel való megküzdés 

folyamatát. Törekszünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amely a gyermek szociális 

– kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadhatnak. 

 Az ismeretek elsajátítása mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink rendelkezzenek a pontos, 

szabatos, nyelvhelyességi szempontból is kifogástalan, tartalmas kifejezésmóddal. 

 Becsüljük a szorgalmas munkát, a tanulást, a tanulók teljesítményének mérése során 

nemcsak a tudásszintet, hanem a hozzá vezető utat is értékként kezeljük.  

 A kölcsönös tisztelet, a közös érdekek felismerése, a tanulók érdekeinek elsőbbsége, egymás 

munkájának megbecsülése hatja át mindennapi tevékenységünket. 

Eszközeink, eljárásaink: tanórák, tanórán kívüli rendezvények, meghívott előadók, újságok, 

szakkönyvek, folyóiratok, Internet, számítógépes oktatás, oktató-és művészfilmek megtekintése, 

könyvtárak (iskolai, városi), kapcsolat művelődési intézményekkel, üzemekkel, gyárakkal, 

felsőoktatási intézményekkel, külföldi testvériskolákkal, pályázatok által nyújtott lehetőségek. 

 

Valljuk a hit és tudás egységét. Intézményünkben természetesen meghatározó az erős 

világnézeti elkötelezettség, ez azonban nem mond ellent a nyitottságnak, a sokszínűségnek, 

annak, hogy tanulóink többfajta gondolkodásmóddal, világnézettel is megismerkedjenek. 

 Célunk elérni, hogy iskolánk kis és nagydiákjai ökumenikus szemléletben ismerjék meg más 

keresztyén egyházak életét, tiszteljék mások vallásos meggyőződését. 
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 Az iskola egész légkörével, kisugárzásával, egyházi hagyományaink ápolásával biztosítunk 

megfelelő keretet tanulóink vallásos neveléséhez, megalapozva ezzel a keresztyén erkölcsök 

elsajátítását. Célunk az, hogy tanulóink ismerjék meg egyházunk hagyományait, szokásait, 

értsék meg és gyakorolják az istentisztelet rendjét! 

Eszközeink, eljárásaink: hitoktatás, tanévkezdő-és záró istentiszteletek, hétkezdő áhítatok, 

csendes napok, egyházi ünnepek, konferenciák, találkozók, táborok. 

 

Iskolánkat a szocializáció fontos színterének tekintjük, mely alkalmas kell legyen arra, hogy: 

 fejlessze tanulóink érzelmi kultúráját, felkészítse őket a barátságra, szerelemre, a családi 

életre;  

 elérje, hogy tanítványaink életkoruknak megfelelően legyenek jártasak a művészetekben, 

hiszen a művészeti ismeretek befogadása érzelmileg gazdagítja őket, segít abban, hogy 

személyiségük harmonikusan fejlődjön; 

  együttműködjön a családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás legyen rendszeres és 

kiegyensúlyozott.  

Eszközeink, eljárásaink: beszélgetések, osztályfőnöki órák, kirándulások, versenyek, 

vetélkedők, előadások, vizuális kultúra órák, művésztanáraink kiállításai, kiállítások megtekintése, 

hangverseny-és színházlátogatások, osztálytermek, folyosók dekorálása. 

 

A teljes élet igénye a kultúra, benne a nemzeti kultúra megismerését is jelenti, ezért 

fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 

 ismerjék, szeressék szülőföldjüket, szűkebb és tágabb környezetüket, legyenek büszkék 

magyarságukra, ismerjék és ápolják történelmi hagyományainkat, múltunkat, tartsák 

fontosnak a magyar és az egyetemes kultúra értékei;  

 ápolják iskolánk hagyományait, ismerjék az intézmény történetét, névadónknak, Kossuth 

Lajosnak az életét, munkásságát; 

 ismerjék és tartsák tiszteletben az egyetemes emberi jogokat, érdeklődjenek a társadalmi 

jelenségek és problémák iránt, legyen bennük igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. 

Eszközeink, eljárásaink: nemzeti jelképeink tisztelete, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, 

tanulmányi kirándulások, az új tanulók megismertetése az iskola történetével, hagyományaival, a 

város emlékhelyeivel. Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzása, Kossuth-emlékhelyek 

felkeresése, “Iskolánk névadója, Kossuth Lajos” vetélkedő megszervezése, a Kossuth napoknak, 



 

 

79 

 

a Kossuth gálának színvonalas megrendezése, diákmozgalom, osztályok önkormányzata, 

társadalomismeret-és történelemórák, tanórán kívüli rendezvények. 

 

Ügyelünk arra, hogy tanulóink ismerjék meg és szeressék az őket körülvevő természet 

jelenségeit, törvényeit, tartsák tiszteletben azokat, éljenek békében a természettel, legyenek 

fogékonyak annak szépségei iránt! Az iskola fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, 

készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

Szeretnénk elérni, hogy tanulóink legyenek tisztában az egészséges életmód fontosságával:  

 Legyen számukra természetes a testmozgás iránti igény. 

 Tanulják meg védeni egészségüket, értékeljék és tiszteljék az életet és az egészséget. 

 Sajátítsák el az egészséges életmód és egészségvédelem technikáit. Olyan ismereteket 

közvetítünk, melyek birtokában a tanulók képesek az egészségi állapotukra kedvező 

döntéseket hozni. 

 Fejlődjön ki a káros szenvedélyek elutasítására való készségük. A tanulók legyenek 

tisztában a személyiségüket érintő negatív hatásokkal (drog, alkohol, dohányzás, elégtelen 

táplálkozás, mozgásszegény életmód). 

Eszközeink, eljárásaink: kirándulások, túrák, nyári vándortáborok, kerékpártúrák szervezése, 

tanórák, testnevelés órák, diáksport-köri foglalkozások. 

 

1.2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Intézményünk jelenlegi arculatát a humanitás jellemzi, hiszünk az ember nevelhetőségében. A 

személyiség fejlesztését olyan tanulói összetétel alapján végezzük, mely Miskolc város és a megye 

településeinek szinte teljes lakosságát reprezentálja a szülők hátterében: a vezető értelmiségitől a 

munkanélküli szakmunkásig, vagy szakképzettség nélküliig, a rendezett családi körülmények 

között élőktől a halmozottan hátrányos helyzetűekig, középiskolás tanulóink több mint fele küzd 

a “bejárás” nehézségeivel.  A beiskolázási körzetünkben lévő lakótelep elöregedett, az onnan 

általános iskolába hozzánk érkező gyerekek száma egy időben csökkent, ez a tendencia a 

fenntartóváltás után pozitívan változott. Belvárosi iskola lévén a belvárosban dolgozók, illetve 

munkahelyük felé azon átutazók, közigazgatásban, közszolgálatban dolgozók nagy számban 

választják iskolánkat gyermekeiknek, mivel színvonalasnak, megfelelőnek találják képzési 

kínálatunkat. Megnyugtató számukra az is, hogy az egymásra épülő képzési formáknak 

köszönhetően gyermekük továbbtanulása biztosított. 
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A jelentősen eltérő szociokulturális környezetből érkező diákok és szüleik elvárásának való 

megfelelés átgondolt, szakmailag megalapozott tervező tevékenységet, és céltudatos, jól felkészült 

pedagógus munkát igényel, mindezek az átlagosnál nehezebb feladatokat jelentenek számunkra a 

személyiségfejlesztés területén is, melyet kiemelt feladatként kezelünk. A figyelem 

középpontjában a tanulók kulcs- kompetenciáinak fejlesztése áll. Pedagógusaink módszertani 

kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére, megosztják egymással ez 

irányú tapasztalataikat, módszertani tudásukat. A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon 

követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat hajtanak végre.  

A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető: 

 az intézmény dokumentumaiban, 

 a mindennapi gyakorlatban (tanórai és tanórán kívüli tevékenységek), 

 DÖK programokban. 

A nemzeti köznevelési törvény a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat az 

alábbiakban határozza meg:  

A köznevelés célja, „hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az 

igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség 

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

járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék: 

 a haza felelős polgárává váljék; 

 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, a munka világában; 

 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

 legyen képes felelős döntések meghozatalára; 

 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket. 

A nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A 

célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a 

gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is.”  

A tanulók személyiségfejlesztésekor figyelembevettük a hagyományos értékeket és a XXI. század 

elején megjelent új társadalmi igényeket is. 
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Az erkölcsi nevelés területén célunk: 

  a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése,  

  a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

  közösségi beilleszkedésük elősegítése,  

  az önálló gondolkodásra és a majdani önálló életvitelre történő felkészülésük segítése,  

  felkészítés az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, azok megoldására, 

  olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése, mint a kötelességtudat, 

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

tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

 

A nemzeti öntudatra, hazafiaságra nevelés kapcsán az alábbiakra törekszünk: 

  tanulóink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait,  

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

írók, költők, sportolók munkásságát,  

  alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 

és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához, ezért: 

  elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, 

tudásának és valamennyi tudásterületének megfelelő kiművelését;  

  hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére; 

  hangsúlyt kell helyezni a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának 

a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

 

A családi életre nevelés 

A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok 

egy részének működésében bekövetkező zavarok miatt szükségesnek tartjuk a családi életre 

nevelés beemelését a köznevelés területére. Feladatunk:  

 a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése; 

 felkészítés a családi életre. 
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A testi és lelki egészségre nevelés kapcsán ösztönözzük a tanulókat arra, hogy: 

 Legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz-kezelés módszereinek 

alkalmazására. 

 Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére. 

 Kerüljék el a káros függőségekhez vezető szokások kialakulását. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Célul tűzzük ki: 

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

magatartás kialakítását a tanulókban; 

 a segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, 

együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), 

amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

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

a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy 

 a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak,  

 értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét,  

 ismerkedjenek meg a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és 

a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával. 

Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink személyiségébe az iskolánkban eltöltött 12 év során minél 

nagyobb mértékben épülnének bele az alábbi személyiségjegyek: 

 a képességekkel összhangban lévő, reális célok kitűzése 

 fokozatos leválás a szülőkről (konfliktusmentesen, ill. kezelhető konfliktusokkal) 

 a kortárs csoportok, személyek tisztelete 

 belsővé vált normákkal irányított magatartás 

 stabil önértékelés, fejlett önkritika 
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1.2.3. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben.  

Az egészségnevelés terén célunk, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. 

El kell érni, hogy tanulóink alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében. A 

teljes körű egészségfejlesztés kapcsán figyelembe vesszük a gyermekek, tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait. 

Mindennapos működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra: 

 az egészséges táplálkozásra, 

 a mindennapos testnevelésre, testmozgásra, 

 a testi és lelki egészség fejlesztésére,  

 a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzésére, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzésére, 

 a baleset-megelőzésre és az elsősegélynyújtásra, 

 a személyi higiénére, 

 az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalókra,  

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseire, 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek kifejlesztéséhez,  

 az egészségérték tudatosítására.  

Az egészségfejlesztés megjelenik a tervezésben és a tanórákon, nyomon követhető a tanulói 

dokumentumokban, a tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók a gyakorlatban  

alkalmazzák a téma elemeit. 

 

 1.2.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a személyiségfejlesztéshez hasonlóan az 

egész iskola életét átfogják. A közösség lényege az, hogy az egyén teljes életet éljen benne, 

biztonságot és védettséget adjon számára az együvé tartozás érzése. 
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A közösség az egyén számára különböző szokások, értékek, magatartásszabályok, 

viselkedésminták szövevénye, amelyhez az egyén akaratlanul és észrevétlenül is igazodik, 

alkalmazkodik. Az összetartozás valóságos társadalmi kapcsolatokban létezik. E kapcsolatok 

alapja, pedig a közös cél, a belőle fakadó közös feladatok, a munka megszervezése. 

A személyiség számára előnyös, ha minél nagyobb és minél több rétegű az őt körülvevő 

közösségek hálója, és minél intenzívebbek a kommunikációs kapcsolatok és az érzelmi 

viszonylatok. S nem utolsó sorban a közösség, az egyén és a társadalom közötti kapcsolat 

kialakulásának egyik fontos tényezője. 

A kortárscsoportok hatékony működtetése közösségi élményeken keresztül realizálódik. Nélkülük 

szegényes, színtelen lenne a nevelési-oktatási folyamat. A nagy titkok, a nagy közös örömök, az 

együtt-átélések az iskolás évek legfőbb kincsei, ezekre alapozva tekintjük a közösségfejlesztést 

egyik kiemelt feladatunknak.  

Ezen a területen feladataink az alábbiak: 

 A különféle tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása, valamint ezek életének 

tudatos, tervszerű fejlesztése. 

 A közösségek tevékenységének megszervezése – a tanulói közösség által történő közvetett 

nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe 

bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek.  

 Az önkormányzás képességének kialakítása – a közösségek tudjanak összehangolt módon 

tevékenykedni a maguk elé kitűzött célok eléréséért, legyenek jártasak az elvégzett munka 

értékelésében. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 

A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés szervezeti formái és tevékenységi rendszere  

A tanítási órákon megvalósítható közösségi feladatok 

A személyiség-és közösségfejlesztés fontos színterei a tanítási órák, a tanulás pedig olyan 

tevékenység, mely a tanár és diák együttműködésére épül. A tanulók közötti, valamint a tanulók 

és pedagógusok közötti kapcsolatok jók. 

 Az etika, a hit- és vallásoktatás segíti az alapvető erkölcsi értékek megismertetését, 

tudatosítását és meggyőződéssé alakítását.  

 Tanóráinkon ön-és jelenismeretre nevelünk. Segítjük tanítványainkat abban, hogy 

felismerjék saját benső lehetőségeiket és korlátaikat, igyekszünk megteremteni számukra a 

személyes autonómia feltételeit, próbáljuk azt biztosítani, hogy saját értékrendjük 
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kialakításával, megerősítésével könnyebben tudjanak tájékozódni a változó világban. A 

tanórák közül ilyen szempontból különösen fontosak az osztályfőnöki órák, valamint 

kiemelkedően fontos szerepet játszanak ebből a szempontból az osztályfőnökök is. 

 Kiemelten fontosnak tartjuk tanulóink motiválását. Célunk felébreszteni, megtartani 

bennük azt a célt, amely őket tanulásra ösztönzi, valamint tanulási kedvüket, az új 

ismeretekre való nyitottságukat is szeretnénk megtartani, fejleszteni. Mivel osztályainkba 

vegyes képességű tanulók járnak, igyekszünk olyan módszereket találni, olyan helyzeteket 

teremteni, amelyek mind a kiemelkedő, mind a gyenge képességű diákokat motiválják. 

Módszereink a tanulási aktivitás biztosítása és a differenciálás. 

A tanítási órán kívüli tevékenységek 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkoztatás, az iskolai közösségi 

csoportok rendjét, működését az SZMSZ szabályozza. 

Egész napos iskola 

A nemzeti köznevelési törvény előírásainak megfelelően általános iskolánk egész napos iskolaként 

működik (alsó tagozat, 1-4. évfolyam). Ilyenkor a délutáni foglalkozások alól – a szülő kérésére – 

sem menthető fel a tanuló. Az egész napos „iskolaotthonos” nevelést és oktatást oly módon 

szervezzük meg, hogy a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban biztosítva legyen a tanulók 

részére az új ismeretek, tananyagok, követelmények elsajátítása, a következő tanítási napokra 

történő felkészülés, továbbá a mindennapi testedzés - a tanulók arányos terhelését figyelembe 

véve. Délelőtt és délután is tartunk tanítási órákat, s a közötte lévő szabad idő eltöltésének 

számtalan lehetősége biztosított a gyerekeknek. Az iskolaotthonos forma megkönnyíti a 

gyermekek beilleszkedését az iskolába, a délutáni szabadidőprogramokat a gyermekek és a szülők 

időbeosztásához, igényéhez igazítjuk, a szakkörök is szerves részét képezik a délutáni 

foglalkozásoknak. 

 

Szakkörök 

Az indítandó szakkörök számát mindkét iskolatípusban a diákok érdeklődése és az iskolai 

lehetőségek szabják meg. Jellegüket tekintve lehetnek szaktárgyiak, művészetiek, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Szakkör vezetését olyan 

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

Önkéntes csatlakozás szerint szerveződnek, indításukról minden tanév elején a tantestület dönt. 

 

Önképzőkörök 
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Céljuk az előadókészség az "önkifejezés" fejlesztése. Önkéntes csatlakozás szerint szerveződnek, 

indításukról minden tanév elején a tantestület dönt. 

 

Szakosztályok 

 Énekkar (Tanárelnök vezetésével működik.) 

 Diákszínpad (Hivatásos színészelnök vagy/és tanárelnök vezetésével működik.) 

 Rajzszakkör 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

A felmerülő igényeknek és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével, szaktanári, szülői, 

tanulói kezdeményezésre indulhatnak. Működésüket az iskolavezetés engedélyezi. 

 Az 1-4.,9. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére a törvény előírása szerint felzárkóztató órát szervezünk. 

Magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból 9. és 10. évfolyamon órarendbe 

épített kompetenciafejlesztő foglalkozásokat tartunk.  

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt 

elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére igény szerint 

képességfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 11. 

évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő órák megszervezésével nyújtunk segítséget 

a vizsgákra és a továbbtanulásra való felkészülésben. További tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

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. 

 

Iskolai könyvtár 

A tanulás, az információszerzés fontos színtere és eszköze a könyvtár, ezért használatának 

technikáját, módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében - minden tanulónknak el kell 
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sajátítania. (Könyvtárbemutató foglalkozások a második, ötödik, kilencedik évfolyam számára, 

rendszeres könyvtárlátogatók számának növelése, könyv-és könyvtárhasználói tanórák, 

versenyek, foglalkozásokon, rendezvényeken való részvétel a város nyilvános könyvtáraiban.) 

Iskolánk könyvtára (általános iskolai és középiskolai) közel 22 000 db könyvet, számos 

videokazettát, CD-ROM-ot, folyóiratot tart nyilván. Minden tudományterületet felölel az 

állomány, a tanulók műveltségének kiteljesítését gazdag szépirodalmi könyvanyag segíti, bőséges 

anyag áll rendelkezésre a helytörténeti kutatásokhoz, a tantárgyi versenyek, iskolai ünnepségek 

megrendezéséhez is. Természetesen fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy állományunk 

gazdagodjék a keresztyén irodalom műveivel, a legfrissebb vallástörténeti és elméleti munkákkal. 

Videotékánk alkalmas az egyes tantárgyak tananyagának kiegészítésére, a tanultak 

megszilárdítására. Külön gyűjteményünk tartalmazza az elmúlt évek iskolai és iskolán kívüli 

programjainak videofelvételeit. Fejlődő állományegységünk CD-ROM állományunk, mely a 

modern ismeretszerzés mára nélkülözhetetlen eszköze. 

Természetesen könyvtárunk feladata az is, hogy az arra rászoruló tanulók számára tartós 

használatra tankönyveket biztosítson, ez a lehetőség tanáraink részére is adott. Minden tanárunk 

és tanulónk automatikusan tagja a könyvtárunknak, ingyen jogosult az összes szolgáltatás 

igénybevételére. 

A könyvtár nyitva tartása az iskolai évhez igazodik: minden tanítási nap elérhető. 

 

Tanulmányi kirándulások 

A tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számára tanulmányi kirándulások szervezhetők, melyeken a részvétel önkéntes. Tanítási 

időben kirándulás csak akkor szervezhető, amennyiben azon legalább az osztály tanulóinak 80%-

a részt vesz. Az intézmény egy tanítási napot biztosít a kirándulások lebonyolítására. A 

kirándulások költsége a szülőket terheli. Az iskola tanárai a tanítási szünetekben a tanulók számára 

túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek, melyen a tanulók felügyeletét is ellátják és 

amelyeken a részvétel önkéntes. 

 

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. A foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes.  A felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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Iskolai sportkör 

A sportkörnek tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a testnevelési órákkal együtt 

biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportversenyekre. A szakosztályok – röplabda, kézilabda, labdarúgás, túra, kosárlabda, torna, 

atlétika - a felmerülő igények alapján működnek. A sportkör a szakosztályok versenysportban való 

részvételén kívül szabadidős, sport és rekreációs programokat is szervez (aerobic, 

tömegsportrendezvények). 

 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a nevelőtestület különféle iskolai szervezésű 

szabadidős programokat kínál. (Mozi-és színházlátogatások, hangversenyek, kiállítások, 

klubdélutánok, előadások, táborok, kirándulások.) Az iskolán kívüli, de iskolai szervezésű 

rendezvényeken is érvényesek a házirend előírásai, a tanulók kötelesek az iskolában elvárt 

magatartást tanúsítani. A rendezvényeken való részvétel önkéntes, melynek költségei a szülőkre 

hárulnak. 

 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik. Az általános iskolai 

diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák 

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által 

megbízott nevelő segíti. 

A diák önkormányzati vezetőség által szervezett programok: 

 Hulladékgyűjtés 

 Gyermeknap 

 Farsangi bál 

 Diáknapok 

 Vetélkedők, versenyek 

A középiskolai diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja, munkájukat az igazgató által 

megbízott pedagógus segíti. Diáktanács által szervezett rendezvények: 

 Az iskola hagyományaihoz kötődő rendezvények (gólyatábor, Kossuth-napok, zöld-fül 

zsúr, elsősök bemutatkozó műsora) 

 Túrák, kirándulások, táborok 
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 Iskolabál, táncos rendezvények 

 Vetélkedők, versenyek 

 Iskolarádió működtetése 

 Házi bajnokságok 

 

Az iskolai hagyományok rendszere 

A hagyományokban rögzült tevékenységi formák alkotják az egymást követő nemzedékek 

tevékenységének tartalmát, keretét, biztosítják a folytonosságot. Megőrzik és továbbviszik 

kulturális értékeinket, megteremtik iskolánk sajátos, egyéni arculatát, összetartják a közösséget. 

Ezért az iskola hagyományainak ápolása, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése 

az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat az éves munkaterv határozza meg. A nemzeti 

és egyházi ünnepekhez kapcsolódó iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság 

minden tagjának megjelenése kötelező. 

Nemzeti ünnepeink: 

 Március l5. megünneplése  

 Október 23-i megemlékezés 

 Aradi vértanúk napja – október 6. 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja – február 25. 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja – április 16. 

 Nemzeti összetartozás napja – június 4. 

 Ünnepekhez kötődő kiállítások az általános iskolában 

Egyházi ünnepeink: 

 Reformáció Napja  

 Advent ünnepe  

 Vízkereszt ünnepe  

 Mennybemenetel Napja  

 Pünkösd ünnepe  

Fontos feladatunk az iskola névadójának, Kossuth Lajos emlékének ápolása. Ezt szolgálja az 

évenkénti megemlékezés szeptember 19-én a névadó születésnapjáról, a különféle iskolai és városi 

szintű Kossuth Lajoshoz kapcsolódó rendezvényeken való részvétel. 

Szervezeti hagyományaink: 

 tanévnyitó-és záró istentisztelet 
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 hétkezdő áhítat 

 szalagavató 

 ballagások 

 iskola bál, alapítványi bál, farsangi bál 

 diákigazgató választás 

Tantárgyi hagyományaink: 

 tantárgyi napok (március) 

 oktatási miniszter által előírt emléknapok megrendezése 

 pályázatok meghirdetése (Kossuth pályázat) 

 a "Föld Napja" környezetvédelmi rendezvénysorozat 

 a “Kultúra napjához “ kapcsolódó megemlékezés 

 idegen nyelvű rendezvények (Christmas Party) 

 nyári rajzos alkotótábor 

 jótékonysági diáktárlat 

 helyi aktuális rajzpályázatok 

 megyei középiskolai rajzverseny 

 kulturális rendezvények (szavalóverseny, mesemondó verseny, népdaléneklési verseny) 

 rádiós megemlékezések (Kultúra Napja, Költészet Napja, Zenei Világnap) 

Értékelési hagyományaink 

Az egyes tanulók vagy tanulócsoportok szorgalmában, tanulmányi munkájában elért kimagasló 

eredményeket díjak odaítélésével jutalmazzuk. 

A Kiváló Kossuthos, Kiváló tanulmányi munkáért (PRO EVENTO STUDIORUM), Kiváló 

közösségi munkáért (PRO OPERA FACTA COMMUNITATE), Kiváló kulturális munkáért 

(PRO EVENTO CULTURAE), Kiváló sportteljesítményért - díjakat végzős nyolcadikos és 

tizenkettedikes tanulóink kapják. A díjra javaslatot az osztályközösségek tehetnek, az osztályfőnök 

vezetésével, odaítéléséről az iskola vezetősége dönt. 

Alapelvek a díjak odaítélésekor: 

 Valamennyi díj kiemelkedő teljesítményt hivatott elismerni. 

 Egy tanuló ismételten több díjat is kaphat, egy díjat külön-külön, több tanuló is megkaphat. 

 A kiemelkedő eredményt elért csoportok, közösségek is jutalmazhatók. 

 A díjak nem feltétlenül kerülnek évente kiosztásra. 

 A szakterületek díjai évente aktualizálhatók, behelyettesíthetők, kiegészíthetők. 
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 Kihirdetésük mindig ünnepélyes keretek között, a tanulók és tanáraik nyilvánossága előtt 

történik. 

A hagyományápolás külsőségei: 

 az iskola zászlója 

 Luther-rózsa 

 az iskola tanulóinak ünnepi viselete  

o (lányok – fehér blúz, térdközépig érő szoknyával vagy nadrággal, sál) 

o (fiúk – sötét öltöny, nyakkendő) 

o iskolai póló, évfolyamonként eltérő, a Luther-rózsa színeivel megegyező. 

 

1.2.5. Iskolai közösségi szolgálat 

„Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, 

amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.” 

(Albert Schweitzer) 

 

Az Országgyűlés 2011. december 20-án elfogadta a Nemzeti köznevelési törvényt, amely az 

érettségit adó középiskolák számára kötelezővé teszi, hogy tanulói közösségi szolgálatot 

teljesítsenek. 2016. január elseje után az érettségi megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi 

szolgálat meglétének igazolása. 

Az iskolai közösségi szolgálat során a másokért, a helyi közösségért folytatott tevékenység 

pedagógiai folyamatba ágyazódik, amelynek neveléselméleti háttere, tanulási célja és módszertana 

van, ezért az iskolai közösségi szolgálat bevezetésekor elengedhetetlen tartjuk a definíció 

tisztázását, a tanulási célok meghatározását, valamint pedagógusaink módszertani felkészítését.  

Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, 

szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység 

és annak pedagógiai feldolgozása. 

A közösségi szolgálat megvalósítása során célunk elérni, hogy: 

 A szolgálati tevékenységnek legyen értelme és illeszkedjen a diákok egyéniségéhez. 

 A közösségi szolgálat tanulási célokat szolgáljon, amelyek éppúgy kapcsolódhatnak 

elméleti tárgyakhoz, mint a kompetenciafejlesztéshez.  

 A közösségi szolgálat során folyamatos reflexió történjen, a tanulók figyeljék és elemezzék 

saját magukat és a társadalomhoz való kapcsolatukat.  
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 A közösségi szolgálat elősegítse a résztvevők közötti kölcsönös tisztelet fontosságának 

megértését.  

 A szolgálat során fejlődjenek az olyan demokratikus készségek, mint: az együttműködés, 

az empátia, az érzelmi intelligencia, a kommunikáció, a döntéshozatal, az önbizalom, a 

részvétel, a felelősségvállalás, a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás és a kreatív 

gondolkodás. 

 A diákok a többféle tevékenység során olyan önismeretre tegyenek szert, olyan 

tapasztalatokat szerezzenek, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhatnak. 

 

A közösségi szolgálat konkrét lebonyolítására külön szabályzat készült. (SZMSZ melléklete) 

 

1.2.6. A pedagógusok, osztályfőnökök intézményi feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
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 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

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

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével.  

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

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

 Szülői értekezletet tart. 

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

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, törzslapok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 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. 
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1.2.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A tanulók egy része speciális oktatási-nevelési eljárásokat igényel. Ide tartoznak a beilleszkedési, 

magatartási, tanulási zavarokkal küzdő, tanulási kudarcnak kitett, valamint a hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetű tanulók. 

  

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Nevelőtestületünk vállalja a képességfejlesztés széles skáláját, ezen belül fontosnak tartjuk a 

tehetséggondozást, melynek kimunkált hagyományai vannak iskolánkban. 

Valamennyi munkaközösség, minden szaktanár feladata a tehetséges tanulók gondozása. Ez 

jelentős többletmunkát jelent, mely az alábbiakban összegezhető: 

 intellektuálisan kihívást jelentő feladatok tervezése, 

 a ki nem apadó érdeklődés folytonos kielégítése, 

 nagyobb szabadság biztosítása a tanterv területén, 

 kiegészítő anyagok biztosítása, 

 kutatásra ösztönzés.  

A tehetséggondozás ma létező stratégiái – gyorsítás, gazdagítás, elkülönítés – megvalósíthatók 

intézményünkben, de helyzetünkből adódóan mi főleg a gazdagítást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, 

hogy a tehetséges tanulók a tantervi tananyagot meghaladó képzést kapnak, melynek formái a 

következők lehetnek: 

 tanórán belüli differenciált foglalkoztatás 

 szakkörök 

 tehetséggondozó tanfolyamok, táborok 

 egyéni foglalkozások 

 tanulmányi versenyek, bemutatók 

 szabadidős foglalkozások – színház-és múzeumlátogatások 

 speciális osztályok, tagozatok, csoportok 

 iskolai létesítményeinek, eszközeinek használata – könyvtár, számítógépek 

A tehetségfejlesztés során maximálisan alkalmazkodunk a tanulók életkori sajátosságaihoz, azt 

figyelembe véve tűzzük ki feladatainkat, alkalmazzuk módszereinket. 

Tehetségfejlesztés 

Célok Feladatok Módszerek 

Pedagógusok ismeret 

rendszerének bővítése a tehetség 

összetevőiről. 

Nevelőtestületi belső 

továbbképzés. 

Előadások munkaközösségi 

értekezleten, tanácskozások. 

Tanulmányok elvégzése. 



 

 

95 

 

Tehetségfejlesztő szakember 

biztosítása. 

Megfelelő szintű 

tehetséggondozás biztosítása. 

Képzett tehetségfejlesztési-

szakértő alkalmazása. 

 

Rendszeres kommunikáció. 

Kikérdezés, egyeztetés, 

szükséges vizsgálatok elvégzése.  

Tehetségek iskolai csoportokba 

sorolása. 

Diagnosztizálás után speciális 

osztályokba sorolás. Sport, 

matematika, informatika, nyelv, 

rajz és vizuális kultúra. 

Óvodai, szülői vélemény. 

Elbeszélgetés megfigyelés 

alapján. 

Tanórai tehetségfejlesztés 

megfelelő szervezeti formáinak 

biztosítása. 

Hatékony ismertnyújtás és 

készségfejlesztés, reproduktív 

és produktív gondolkodásra, 

kreativitásra nevelés. 

Gondos tervezőmunka, egyéni és 

csoportos feladatok végeztetése. 

Helyes önismeretre nevelés. Helyes önismereti módszerek 

és technikák megismertetése. 

Versenyekre való felkészítés, 

szerepeltetés. 

Tanárok, társak, szülők, 

jellemzése, önjellemzés. 

Eredmények rendszeres mérése, 

értékelése. Elbeszélgetés. 

Helyes tanulási szokások 

kialakítása. 

Pozitív és negatív területek 

feltárása, elemzése. 

Elbeszélgetés, megfigyelés. 

Esetenként tanulási stílusok 

kérdőív kitöltése. 

Tanulás módszertani segítség 

biztosítása. 

Megfelelő tanulási stratégiák 

megismertetése. 

Tanórai lényegkiemelések. 

Vázlatok, jegyzetek beszámolók 

készíttetése. Definiálások 

csoportosítások. 

Tanulóközpontú tanulási formák 

alkalmazása. 

Egyéni képességek aktivizálása. Differenciált, önálló 

feladatvégzés, csoportmunka.  

 Szülőkkel való hatékony 

együttműködés kialakítása. 

A gyermek fejlődésének 

együttes figyelemmel kísérése, 

segítése. 

Rendszeres kétoldali 

kommunikáció, közös 

programok, közös munka. 

Tehetségfejlesztés matematika 

és természettudományos tárgyak 

terén. 

 

 

Széleskörű matematikai és 

természettudományos ismeretek 

nyújtása. Az ezek során tanultak 

alkalmaztatása. 

 

 

 

Olvasás, megfigyelés, 

megbeszélés. Hipotézisek 

vizsgálata. Releváns adatok 

kiválasztása. Mennyiségi, 

minőségi összevetések. 

Versenyeken való szereplés. 

 

Magyar nyelv és irodalom, 

társadalomismeret terén. 

Megfelelő nyelvhasználat, stabil 

helyesírás kialakítása. Irodalmi 

készségek integrálódásának 

elősegítése. Szókincsfejlesztés, 

előadói képesség fejlesztése. 

Változatos ismertanyag nyújtása. 

Kritikai és kreatív olvasás 

bátorítása. Kutatási feladatok 

adása. Produktumok létrehozása, 

versenyeztetés. 

Tehetségfejlesztés a 

készségtárgyak oktatásán 

keresztül. 

Sokoldalú képességfejlesztés a 

készségtárgyak terén. 

Kimagasló alkotásokkal való 

megismerkedés. Kreatív 

produktumok létrehozása, 

rendszeres szerepeltetés.  

Tanórán kívüli lehetőségek 

kiaknázása. 

A tanórán kívüli fejlesztést, 

kreativitást szolgáló szervezeti 

formák megszervezése, 

működtetése. 

Irodalmi színpad, 

klubdélutánok, 

szakkörök,  

énekkar, 

iskolaújság, iskolarádió. 
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Szabadidőben történő 

tehetségfejlesztés. 

Tanulást, sportolást, 

szórakozást szolgáló szabadidős 

tevékenységek szervezése. 

Tanulmányi kirándulások, 

színházlátogatások, 

hangversenyek megtekintése, 

múzeumlátogatások,  

különböző sportversenyeken való 

részvétel. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

Nevelőtestületünk felvállalja a tanuláshoz pozitívan hozzáálló, tanulási kudarcnak kitett tanulók 

képzését is. Célunk a tanulási képességekben lemaradók felzárkóztatása, segítése, az eredményes 

tanuláshoz szükséges készségek, képességek alakítása, fejlesztése, a hiányzó ismeretek pótlása, az 

iskolai teljesítményszint növelése. 

Általános iskolai tanulóink számára felzárkóztatást szervezünk nem kötelező tanórai foglalkozás 

keretében egyénileg és külső szakember közreműködésével. 

Tanórán kívüli lehetőségek: korrepetálás, szakkörök, népismereti program, napközis 

felzárkóztatás, nyári és erdei táborok, a család bevonása az intézmény életébe (nyílt napok, 

fogadóórák, szülői értekezletek, családlátogatás, közös kirándulás).  

Középiskolánk - speciálisan felkészült tanárok közreműködésével – fölvállalta a dyslexia, 

dysgráfia és dyskalkulia miatt hátrányos helyzetben lévő tanulók oktatását, nevelését, érettségire 

való felkészítését. Az oktatás a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek és az érettségi vizsga 

követelményei szerint történik, integrált keretek között, ugyanakkor speciális módszerek és 

szakemberek (fejlesztőpedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok) alkalmazásával. 

Nevelőtestület közel egyharmada sajátította el ezeket a “Dyslexiáról és más részképesség-

zavarokról középiskolás fokon” fejlesztő program keretében. Így a tanulási zavarokkal küzdő 

tanulók oktatásának feltételei intézményünkben kedvezőek. 

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 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. 

Teendőink e területen két csoportba sorolhatók: 
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A prevenció nem csak pedagógiai feladat, társadalmi összefogást igényel. Feladataink ezen a 

területen a következők: 

 szorosabb kapcsolatot tartani az érintett szülőkkel 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti 

szolgálattal 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 felzárkóztató órák; foglalkozások 

 tanuló szoba 

 családlátogatások 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése (esetmegbeszélés, tanácsadás) 

A korrekció már főleg az iskolai nevelés feladata. Tennivalóink: 

 A tünetek tanulmányozása, annak vizsgálata, hogy a rendellenes magatartás mikor, milyen 

szituációban zajlik. 

 Okkeresés. Ehhez meg kell ismerni a gyermek élettörténetét. 

 Elemzés. A rendelkezésre álló anyag alapján megkíséreljük értelmezni a tünetek 

kialakulásának pszichológiai mechanizmusát. 

 Átgondoljuk és kidolgozzuk, hogy milyen módon segíthetünk a magatartási probléma 

leküzdésében. 

 Kompetencia szintünket meghaladó esetekben megfelelő szakemberhez, intézményhez 

irányítjuk a tanulókat. 

A korrekció sikerének legfőbb biztosítéka a szeretet, a megértés, a bizalom a gyermek iránt. 

Szeretettel és emberséggel kell fordulnunk a segítséget igénylő gyerekek felé, hogy egyik 

tanítványunk se érezze magát elveszettnek, értéktelennek, feleslegesnek.  

Biztosítania kell az iskolának az értelmes, alkotó, örömteli életcélokat, az önmegvalósítás 

lehetőségét.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával kapcsolatos feladatok 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 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. 
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Intézményünk felvállalja –alapító okiratában meghatározottak alapján- az egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő tanulók nevelését.  

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön 

attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.  

Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésével, oktatásával elősegíti az 

eredményes szocializációt. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, önmagához mért 

fejlődését, a többi tanulóval való együtt haladását tekintjük, melynek eredményes megvalósítását 

az alábbi tényezőkkel biztosítjuk: 

 alkalmazkodunk a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz, 

 a nyitott tanítási-tanulási folyamatban esetenként speciális eljárásokat, eszközöket, 

módszereket alkalmazunk, 

 a tananyag-feldolgozásnál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulókra jellemző – módosulásait, 

 egyéni fejlesztési tervet készítünk, mely alapján egyéni haladási ütem biztosítható,  

 a fejlesztésben érintett tanulók esetében az értékelést a szakvélemény előírásainak 

megfelelően végezzük, 

 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresünk, 

 alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

 együttműködünk a különböző szakemberekkel, javaslataikat, iránymutatásaikat, beépítjük a 

pedagógiai folyamatokba. 

 

Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A gyermek és ifjúságvédelem helyi feladatainak meghatározásánál az Nkt. 46. paragrafusának 

bekezdéseit tekintjük kiindulópontnak, amely meghatározza a gyermekek jogait és kötelességeit. 

Elsődleges feladatunk, illetve hivatásunkból adódóan kötelességünk ezek betartása. 

Alaptörvényünk a gyermek tisztelete, személyiségének fejlesztése, képességeinek 

kibontakoztatása, szocializációjának irányítása, műveltségének megalapozása. 

A gyermek-és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a pedagógiai tevékenységhez, áthatja az egész 

iskolai életet, abban kiemelt helyet foglal el. Ezt több tényező is igazolja: 
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 l997. november 1-jével lépett hatályba az l997. évi XXI. törvény a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról. E törvény a nemzeti köznevelési törvénnyel egyetemben a 

preventív gyermekvédelem megerősítését, elsődlegességét hangsúlyozza. 

 A középiskola abban a lehetőségekkel teli és egyben nehézségekkel terhes helyzetben van, 

hogy a fejlődés legdinamikusabb és egyben legkritikusabb szakaszán, a serdülőkoron segíti 

át a fiatalt.  Ez a fejlődési korszak az egészségesen fejlődő személyiség számára is nagy 

kihívást jelent, a különböző okok miatt veszélyeztetett fiataloknál pedig fokozottabban 

jelentkezhet. A személyiség integrációs folyamatának megzavarása, mindkét esetben 

devianciák - bűnözés, alkohol-, drogfogyasztás, öngyilkosság – kialakulásához vezethet. 

 Iskolánk abban a sajátos helyzetben van, hogy a beiskolázott tanulók családjai abból a körből 

kerülnek ki, akiket hátrányosan érintettek az országban zajló gazdasági változások. 

Tanulóink között sok a hátrányos helyzetű, jelentős a csonka családok száma, a szülők egy 

része munkanélküli. 

Az iskola feladata a gyermek-és ifjúságvédelemben kettős: 

Prevenció - a fiatal személyiségének károsodásait beavatkozással megelőzni.  

A prevenció eredményességének feltétele, hogy a tanulóért felelős pedagógus (szaktanár, 

osztályfőnök) jól ismerje növendékeinek: 

 környezetét (szülők személyes megismerése, családlátogatás), 

 fejlettségi és neveltségi szintjét, az esetleges ártalmakkal szembeni ellenálló képességét, 

azaz szubjektív állapotát. 

Korrekció - a már bekövetkezett károsodásokat és azok hatásait megszüntetni, de legalább 

enyhíteni. 

A gyermek-és ifjúságvédelemben kulcsfigura a pedagógus. A gyermekvédelmi esetek kezelése 

sajátos pedagógiai attitűdöt igényel. Aki a törvény, az erkölcs képviseletében megszégyenít, 

fenyeget, nem számíthat sikerre, csak ellenállásra. Aki viszont empátiás érzék birtokában, 

előítéletek nélkül a segítés mélyről fakadó szándékával közelít szülőhöz és gyermekhez, 

megteremti a pozitív átalakulás érzelmi alapját, a bizalmi légkört.  

Az ifjúságvédelem helyi iskolai feladatait az igazgató irányításával, az osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal együttműködve a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős látja el.  
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Feladatai: 

 A tanulók és szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel, az osztályfőnökökkel, a szaktanárokkal a veszélyeztető okok 

feltárása érdekében. 

 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

 Segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét. 

 A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi. 

 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett, a témában tartott előadásokról, 

rendezvényekről. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A hátrányos helyzetű megjelölést azokra a tanulókra értjük, akik alacsony szocioökonómiai 

státusszal jellemezhető társadalmi réteghez tartoznak, és akik a különböző környezeti tényezők 

hatására – szegénység, a család életvitele, csonka család, ingerszegény környezet, motiválatlanság, 

igénytelen pályaválasztás, alacsony igényszint – nem tudják bejárni az adottságaikhoz mért 

fejlődési utat. A megoldáshoz, a hátrányos helyzetet okozó körülmények felszámolásához 

természetesen az iskola kevés. Amit mi tehetünk: konkrét segítség konkrét tanulónak. 

Feladatok-módszerek 

 A személyiségi jogok tiszteletben tartásával az osztályfőnökök felmérik a hátrányokat. 

 Kommunikációs, személyiségfejlesztő tréningeken, egyéni beszélgetéseken az 

osztályfőnökök lehetőséget adnak a beilleszkedési zavarok feltárására és kezelésére. 

 Szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon felvilágosítást adnak az 

osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős a szociális juttatások lehetőségeiről. 

(rendszeres étkezés, orvosi ellátás biztosítása, alapítványi támogatás, segélyek, 

tankönyvtámogatás) 

 Olyan szemléletet kell kialakítani a tanulókban, amelynek segítségével képesek elfogadni 

a szociális hátránnyal küzdő társukat.  

 Ha szükséges, az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök más társintézménybe 

irányíthatják a tanulókat.   

 A családból hozott negatív nevelési szokásokat az iskolában a közösség erejével próbáljuk 

ellensúlyozni. 
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 A drog és alkohol személyiséget romboló hatását előadások és filmek segítségével mutatjuk 

be. 

 A nevelők személyes példaadással pozitív értékeket közvetítsenek. 

 A pályázatokat a nevelők figyelemmel kísérik, és  felhívják a tanulók figyelmét ezen 

lehetőségekre, majd a pályázatok elkészítésében is segítsenek. 
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1.2.8. A mentorálás intézményi programjának alapelvei és megvalósítása a továbbtanulást 

erősítő kezdeményezések támogatása során a tanulmányi eredmény javítása érdekében 

Hagyományos értelemben a mentor szó jelentése: pártfogó, nevelő személy, aki bölcsességével és 

tudásával pártfogoltját elkíséri a tudás megszerzésének útján. Támogató és problémamegoldó 

attitűd jellemzi, de nem cselekszik a pártfogolt helyett, annál inkább annak érdekében. 

A megfogalmazásból látszik, hogy alapesetben ez leginkább egy aktív tanár-diák viszonynak felel 

meg, amely egy konkrét cél érdekében, adott tárgyi és idői keretek között, meghatározott eszközök 

és képességek birtokában (mindkét fél részéről) jön létre.  

Középpontjában azonban a kapcsolat áll. Ebben a folyamatban a mentor és a mentorált is 

résztvevő, hatnak egymásra, befolyásolják egymást és (főleg) tanulnak egymástól és egymásról.  

 

A mentorálási tevékenység célja 

A mentorálási tevékenység kiindulási pontja iskolánkban az a szakirodalomi adatokkal 

alátámasztott tény, hogy a mentorált tanuló és a mentor kapcsolata, a közösen végzett tevékenység 

kedvező hatással van az iskolai eredményességre, sikerességre mindkét fél számára. 

Az eredményesség megragadható egyrészt a mentoráltak egyéni fejlődésének szempontjából, ami 

a szociális jellemzők változásában megy végbe, ugyanakkor megmutatkozik a tanulmányi 

teljesítmény emelkedésében is. 

Másrészről a mentortanár feladatellátásában jelentkező pozitív eredmények visszahatnak a 

mindennapi tanítási gyakorlatára, megtapasztalt siker hozzájárul a pedagógus kiégés negatív 

következményeinek csökkentéséhez, a rutinszerűen végzett munka megújításához. 

 

A tevékenység iskolai megalapozása 

A mentorálás konkrét intézményi munkáját az alábbi jellemzőkre tekintettel alakítjuk: 

 folyamat, tehát aktív részvételt kíván; 

 szakma és szerep; 

 viszonyulás, érték és normarendszert hordoz, ezért személyes; 

 eszköz és módszer; 

 mindig rendelkezik intézményi / tárgyi / idői keretekkel; 

 személyiségfejlesztő eljárás; 

 mérhető, ellenőrizhető.  
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Az eredményességet az intézményben a következő tevékenységeken keresztül látjuk 

megvalósíthatónak:  

 a tanulási kudarcok megelőzése, 

 az egyéni előrehaladás problémáinak feltárása és kezelése, 

 a már megszerzett tudás aktiválása, 

 a személyiség és kulcskompetenciák fejlesztése,  

 a bevont tanulók integrált nevelését támogató differenciáló módszertanok adaptációja, 

tanórai alkalmazása. 

 

A résztvevők köre 

A mentorálás tényleges hatását számos körülmény befolyásolja, elsősorban a mentori kapcsolat 

időtartama, a mentor és mentorált között kialakult érzelmi viszony, a mentorálást végző személyek 

jellemzői. 

 

A mentorálásba bevont tanulók köre: 

A célcsoportot a hátrányos helyzetű tanulók jelentik.  A hátrányos helyzet, mint jelző és állapot, 

kritériumrendszere többször változott az elmúlt évek során. Az iskolai tevékenységünk során az 

alábbi - sok esetben nehezen megítélhető, nem mindig objektív - paramétereket vesszük 

figyelembe a feltáráshoz: 

 életkörülmények, 

 szülők iskolázottsága, 

 egészségügyi okok, 

 család összetétele, működése. 

  

Ezekre tekintettel az érintett tanulók személyiségfejlődését nagy valószínűséggel fenyegeti 

valamilyen hátrány: 

 az én-fejlődésben, 

 a szocializációban, 

 a magatartásban, 

 az értékorientációkban, 

 az igényszintben, 

 az aktivitás vonatkozásában. 
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Mivel a hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekek folyamatos segítséget igényelnek 

kibontakozásukhoz, a mentor munkája során kulcsfontosságú lesz a motiváció fenntartása a 

gyermekben. A mentorálás során fenti lehetséges körülmények mindegyikét szükséges 

folyamatosan vizsgálni, szem előtt tartani. 

 

A hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó mentorok: 

A tanulói hátrányok kompenzálását, a tanulmányi eredményesség növelését célzó mentorálás 

során törekszünk kihasználni a mentor - mentorált személyes kapcsolatában rejlő előnyöket. 

A programba olyan pedagógusok kerülnek beválasztásra, akik szakirányú, vagy speciális 

továbbképzésben vettek részt, illetve a program részeként vállalják, hogy bekapcsolódnak a 

szervezett képzésekbe és eddigi osztályfőnöki, szakmai tevékenységük alapján megfelelő 

indíttatással rendelkeznek a feladat ellátásához, azaz megfelelő kompetenciáik hozzájárulnak a 

tehetség kibontakozásának elősegítéséhez a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezeléséhez, 

és mindezzel a tanulók személyiségfejlődésének pozitív irányú változásához. 

Az állandó motiváltság megteremtése a tanulási folyamat során nagy kihívás, és egyben fárasztó 

feladat, hiszen jelentős személyes energiát, elköteleződést kíván a mentor oldaláról. 

 

A mentorok összmunkaidejüket tekintve jelentős mértékben foglalkoznak a hátrányos helyzetből, 

mint állapotból adódó, a gyermek családjára jellemző élethelyzetből következő mindennapi 

problémákkal, nehézségekkel. 

Nemcsak a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat látják el, hanem – amennyiben szükséges 

segítik a gyermek családi hátteréből adódó pszichoszociális problémák menedzselését is. 

Mindehhez igénybe veszik a szakmai segítséget, felhasználják a folyamatos önképzés, az egymás 

erősítésében, támogatásában rejlő lehetőséget, amivel a tevékenység munkahelyi kapcsolatépítő 

szerepet is kap. 

 

A tanulmányi teljesítmény növekedésének tényezői a mentorálás hatására 

A mentori kapcsolat következményeként a tanulmányi teljesítmény növekedését:  

 az erősödő kompetencia,  

 a támogató kapcsolat,  

 az autonómia érzése segíti elő.  

A kompetencia érzése alatt a tanulmányi célok elérésében szerepet játszó saját képességek pozitív 

megítélése tartozik. A támogató kapcsolat a mentor és mentorált megfelelő viszonyát jelenti, az 
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autonómia az tanulási folyamatot érintő döntések tekintetében jelent önálló, felelősségteljes 

gondolkodást.  

E felsorolt folyamatok direkt hatást gyakorolnak a tanulók iskolai viselkedésére (például 

segítségkérés, időbeosztás, felkészülés, órai figyelem), mely az iskolai elvárásoknak való 

megfelelés és a tanulmányi teljesítmény területén pozitív változásokat idézhet elő.  

 

A tanulássegítés szervezésének módja 

A tanulássegítés szervezésének számos kombinációja alakítható ki: 

 a tanítási idő befejezése után, - az általános iskolában - napközis foglalkozás ideje alatt, 

egyéni vagy csoportos munkaformában. 

 

A tanulássegítés formája 

A tanulók támogatása iskolánkban az általános hátránykompenzálásból a tanulmányi eredmény 

javítása irányába tolódik el, kiemelten is továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.  

A tanulássegítés a mentor által megválasztott munkaformában zajlik. 

A tanulók sikeres integrációját segíti a további szolgáltatások megszervezése, iskola utáni 

programok, integrációs szakértő bevonása, valamint a pedagógiai fejlesztéshez szükséges 

berendezések, eszközök alkalmazása (pl.: készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, 

sporteszközök).  

A megfelelően megválasztott forma és módszerek hozzá járulnak a hátrányos helyzetű tanulók 

esélyteremtéséhez az esélyegyenlőtlenséget csökkentő tartalmi fejlesztés, a tanulmányi 

eredményesség növeléséhez. 

 

A mentorálás konkrét feladatai 

A konkrét mentori tevékenység folytatását a mentorálás alapvető célja határozza meg: A mentor 

segíti a hátrányos helyzetű tehetséges tanuló iskolai sikerességét, tehetségének kibontakoztatását, 

tanulmányi előmenetelének eredményességét, különösen is a továbbtanulásban kulcsfontosságú 

tantárgyak körében. 

Erre figyelemmel: 

 A mentorálások alkalmával a mentor nyomon követi a mentorált egyéni fejlődését. 

 A mentor tesz javaslatot a mentorált tanuló szaktanár vagy egyéb pedagógiai szakember 

által történő fejlesztésére illetve iskolapszichológus, nevelési tanácsadó által nyújtott 

szolgáltatás igénybevételére. 
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 A mentor feladata, hogy a program ideje alatt a tanuló(k) családját legalább 3 alkalommal 

felkeresse családlátogatás céljából. 

o Figyelemmel kíséri a teljes a fejlesztési folyamatot, a tanuló tanulási tevékenységét, 

iskolai jelenlétét.  

A mentorok feladatukat a szakmai vezető irányításával végzik előre meghatározott szempontok 

alapján.  

 

A mentoráláshoz kapcsolódó tevékenységek 

A mentor tevékenységét dokumentálja: 

- a mentoráltról mentori naplót vezet; 

- egyéni fejlesztési terv és napló;  

- foglalkozási napló a tantárgyi felkészítésről;  

- mentorálási terv;  

- a mentorálás megvalósulásáról háromhavonta beszámoló készítése. 

 

Összegzés 

A mentorlás a hátrányos helytetű tehetséges tanulókkal való foglalkozás, a tanulás segítés kiemelt 

módja. Ami különlegessé teszi és kiemeli a hagyományos iskolai oktatás kereteivel szemben, az a 

kapcsolat és személyes jelleg mentor és mentorált között. Ez a program különösen jó táptalaja 

azon személyes, intézményi, kulturális értékek és normák elsajátításának, melyek lehetővé teszik, 

hogy a mentorálás ne „csak” tanulás - tanítás legyen, hanem ténylegesen neveléssé is válhasson, 

ugyanakkor hozzájáruljon az iskolai teljesítmény, a tanulmányi eredmény javulásához. 

 

1.2.9. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 

végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a 

pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

A nemzeti köznevelési törvény 46.§ alapján a tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján 

– jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában.  

A tanuló: 

 választó és választható legyen a diákképviseletbe, 
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 a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. A tanulók, diákkörök a tanulók 

érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.  

Tanulóink az érdekeiket érintő döntésekben képviselőik útján vesznek részt, az iskolai 

diákönkormányzaton keresztül. Intézményünkben az iskolai diákönkormányzat élén a működési 

rendjében meghatározottak szerint választott iskolai diáktanács (IDT) áll. A tanulóifjúságot az 

iskola vezetősége és a tantestület előtt a diákönkormányzat élén álló IDT képviseli (jogait 

gyakorolja), a működési rendjében meghatározottak szerint. A diákönkormányzat tevékenységét 

a diákönkormányzat vezetője támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat a nevelési 

igazgatóhelyettesen keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. Az 

IDT hetenként tart információs megbeszélést, és havonta 1 alkalommal tematikusan ülésezik. A 

diákközgyűlés (iskolagyűlés) az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma. A 

diákközgyűlés nyilvános, azon bármely tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, 

kritikai megjegyzéseit. A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

 saját működéséről, 

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről,  

 amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő 

tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, 

munkatársainak megbízásáról. 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nemzeti köznevelési törvény 

48.§-nak alapján a diákönkormányzat véleményét kikérjük: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt. 



 

 

108 

 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben 

meghatározottakon túl ki kell kérni: 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos 

jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A 

diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az 

iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra 

történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak 

módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem 

nyilatkozik.  

 

1.2.10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Nyilvánossági rendszerünk-külső kapcsolataink 

Az iskolának nagy szüksége volt és van ma is arra, hogy a közvetlen társadalmi környezetét jelentő 

emberi közösség figyelemmel kísérje tevékenységét, megfogalmazza vele szembeni igényeit. A 

helyi társadalom igényeinek ismerete ugyanis nagymértékben megkönnyíti számunkra az iskola 

saját arculatának kialakítását, programjainak megfogalmazását.  

Intézményünk rendszeresen részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában 

és a helyi közéletben. Fontosnak tartjuk kapcsolataink folyamatos ápolását különböző 

partnereinkkel: 

 a fenntartóval,  

 az egyházak képviselőivel,  

 az evangélikus iskolákkal, a város iskoláival, 

 óvodákkal, 

 kollégiumokkal, 

 városi és megyei pedagógiai intézettel, 
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 a tantervfejlesztő műhelyekkel,  

 a szakértőkkel,  

 a kulturális intézményekkel,  

 a civilszférával,  

 az iskolát övező gazdaság képviselőivel. 

A nyilvánosság fórumai és intézményei - melyek a demokratikus működés fontos biztosítékai - 

adottak iskolánkban, és nagymértékben hozzájárulnak az oktatás minőségének javításához. 

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek. 

Fontosnak tartjuk kapcsolataink fejlesztését, igyekszünk elérni azt, hogy közvetlen társadalmi 

környezetünkben pozitív kép alakuljon ki iskolánkról. Ennek érdekében: 

 Nyitott iskolai napjaink a hozzánk jelentkező leendő elsős és kilencedikes vidéki és városi 

tanulóknak mutatják be iskolánkat.  

 A szülői értekezletek, a szülői fórumok, az iskolaválasztmányi, az igazgatótanácsi ülések 

lehetőséget kínálnak arra, hogy az iskolánkat bemutassuk a legközvetlenebbül érintetteknek. 

 Annak érdekében, hogy az intézmény életét érintő egyes kérdésekre még megbízhatóbb 

választ kapjunk, gyakran végzünk rendszerezett információgyűjtést is (pl. kérdőíves 

közvélemény-kutatással). 

 Időszakosan jubileumi évkönyveink, iskolatörténeti kiadványaink jelennek meg, van 

honlapunk, egy iskolát bemutató kisfilmünk.  

 A helyi sajtón keresztül tájékoztatjuk a, közvéleményt az iskolánkban történt fontosabb 

eseményekről. 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 

szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

 

Nyilvánossági rendszerünk-belső kapcsolataink 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (munka- 

közösségek, egy osztályban tanító pedagógusok közössége, fejlesztő csoportok). Az intézmény 

vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak 

elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre 

tisztázott. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 

ellenőrzése, értékelése. 

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint 

dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. 
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Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a kommunikáció. 

Mindenki számára biztosított a munkához szükséges információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 

folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

Az iskolán belül működő nyilvánosság fórumai lehetőséget teremtenek a közösségre jellemző 

vélemény kialakítására, alkalmat adnak a konfliktusok kezelésére, a vélemények ütköztetésére, az 

őszinte megnyilatkozásra.  

 nevelőtestületi értekezletek  

 munkaközösségi megbeszélések  

 szakmai továbbképzések 

 tanári szobában kifüggesztett hirdetések 

 tanári szobában működő tv-újság 

 iskolai levelezőrendszer 

Az iskolán belüli nyilvánosság fontos része a tanulói közösségekhez kapcsolódó nyilvánosság, 

mely fokozza a nevelés eredményességét, segíti az iskolai szervezet egészének működését.  

 A diák-önkormányzati tanácskozások rendszeresek és nyilvánosak.  

 Rendszeresen tartunk diákközgyűlést. 

 A diáktanács célja a színvonalas iskolarádió működtetése. 

 Az információáramlás fontos eszközei az osztály és iskolai faliújságok, hirdetések. 

 

A szülők, a tanulók, a pedagógusok együttműködésének formái 

Szülőkkel való együttműködés 

Nevelőtestületünk tisztában van azzal, hogy nem lehet eredményesen nevelni a  

szülők részvétele nélkül. Alapelvnek tekintjük azt, hogy a nevelés minden fontos kérdésében ki 

kell kérni véleményüket. 

A szülőkkel való kapcsolattartás a szülői szervezeteken és az igazgatótanácson keresztül történik. 

Az igazgatótanács és a szülői választmány együttműködik, megosztják a feladatokat, és 

támaszkodnak egymás munkájára: 

 iskolai rendezvényekre meghívjuk az igazgató-tanács tagjait,  a szülői választmány 

elnökét, 

 a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. (Az iskola igazgatója legalább 
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félévente egyszer a szülői választmányi ülésen vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletén folyamatosan.) 

A szülők és pedagógusok együttműködését az alábbi fórumok szolgálják: 

 Szülői értekezletek – mindkét iskolatípusban évente legalább két alkalommal hívjuk össze 

őket, feladatuk tájékoztatni a szülőket: 

o az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről; 

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról; 

o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról; 

o a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskolavezetés felé. 

 Fogadóórák – a szülők és a pedagógusok személyes találkozását teszik lehetővé, melyre 

intézményünk tanárai hetente egy alkalmat biztosítanak. A fogadó órák időpontja az iskolai 

honlapon található. Szükség esetén délutáni, összevont fogadó órát is tartunk. 

 Az írásbeli tájékoztatók feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy 

magatartásával összefüggő eseményekről. 

 Szülő-tanár-diák találkozók, kirándulások, összejövetelek, családlátogatások. 

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

képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, az igazgatótanáccsal. 

 

A tanulókkal való együttműködés formái 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a nevelési igazgatóhelyettes, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják:  

o az iskola igazgatója évente legalább egyszer a tanévnyitó, tanévzáró ünnepségen 

vagy diákközgyűlésen; 

o a diáktanács elnöke szükség szerint, de legalább havonta egyszer tájékoztatja az 

osztályok képviselőit; 

o a tanulót és a tanuló szüleit egyéni fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan tájékoztatják (szóban vagy írásban). 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, az 

igazgatótanáccsal. 
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1.2.11. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Tanulmányok alatti vizsgák 

Tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítását a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 66.§-72.§- 

ban leírtak szerint végezzük. Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák körében a pótló, javító, 

különbözeti és az osztályozó vizsgák esetében alkalmazzuk ezt a beszámoltató vizsgák 

lebonyolítására vonatkozó eljárásrendet.  

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei az intézmény helyi tantervében rögzítettekkel 

azonosak. A vizsgarészeket minden tantárgy esetében a munkaközösségek határozzák meg. 

Osztályozó vizsgát az a tanuló tehet, akinek a nevelőtestület engedélyezte. Az a tanuló, aki az 

előrehozott érettségi vizsga miatt osztályozó vizsgát kíván tenni, az érettségi jelentkezést követően 

kérvényt kell benyújtania az intézmény vezető részére.  

Az értékelés a helyi tantervben meghatározott szabályok szerint történik. 

 

A vizsgaszabályzat célja 

Amennyiben a tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján nem tudjuk 

megállapítani, azt az osztályozó vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye 

(a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján állapítjuk meg. Az 

iskolánkba más iskolákból érkező tanulók számára az igazgató különbözeti vizsgát írhat elő. 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik, 

azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 pótló, 

 javítóvizsgákra, 

 szóbeli felvételi vizsgára. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vagy pótló vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 
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 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. 

 

Tanulmányok alatti vizsgákra jelentkezés feltételei, vizsgákra kötelezettek 

Osztályozó vizsgát köteles tenni a tanuló akkor, ha 

 magántanuló, 

 előrehozott érettségi vizsgát tesz, és tanulmányait az adott tantárgyból az írásbeli vizsga 

megkezdésének napjáig nem fejezte be. 

 Köteles osztályozó vizsgát engedélyezni a nevelő testület akkor, ha a tanulónak 

kétszázötven óránál több mulasztása van, és érdemjegyei alapján félévi vagy év végi 

osztályzattal nem értékelhető. Ezt a nevelőtestület csak akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát. 

A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 

Különbözeti vizsgát tehet igazgatói utasításra az a tanuló, aki iskolánkban kívánja folytatni 

tanulmányait. 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 

a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel 

nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az 

igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell. 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, 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 eltávozik. 

 

A vizsgák megszervezése 
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A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a 

vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 

igazgató e feladata ellátása során 

 dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe; 

 írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről; 

 ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását; 

 minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni, és be lehessen fejezni. 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarják és ne segíthessék. 

Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát 

kék tintával kell elkészíteni. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a 

vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között 

nem cserélhetik. 

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja 

és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a 

szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az 

írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 

kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, 

amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény 

leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság 

elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a 

vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - 

az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi 

a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - lezárja 

és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 

vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 
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Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó 

meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a 

feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot 

követett el, az iskola igazgatójából és két másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - 

pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és 

 a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 

nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán 

nyújtott teljesítményt, 

 az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 

vagy 

 amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az első pontban foglaltak szerint értékeli a 

vizsgázó teljesítményét. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 

szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az 

elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

A szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az írásbeli vizsga erre 

vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

 

Vizsgaidőpontok 

Egy osztályozó vizsga – a tantárgyi követelményeket igazgatói engedéllyel a tanítási évnél 

rövidebb vagy hosszabb idő alatt teljesítők kivételével - egy adott tantárgy és egy adott évfolyam 

követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az 

adott tanítási évben kell megszervezni. 

Tanulóink javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 21-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban tehetnek. 

Az osztályozó és különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két, szükség esetén több 

vizsgaidőszakot jelölünk ki a tanév rendjében. Amennyiben pótló vizsgára kerül sor, annak 

időpontja az érintett tanulóval egyeztetésre kerül. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti 

vizsga nem ismételhető. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk. 

 



 

 

116 

 

Vizsgabizottság 

Tanulmányok alatti vizsgát tanulóink legalább háromtagú vizsgabizottság előtt tesznek. A 

vizsgabizottságban legalább két olyan pedagógus van, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. A tanulmányok alatti vizsga 

vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

 Meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul 

vizsgázni szándékozók kizárását. 

 Vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit. 

 Átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait. 

 A vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

 A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A 

kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete 

szerint taníthatja. 

Tanulmányok alatti vizsgát saját kérésére független vizsgabizottság előtt is tehet a tanuló, ebben 

az esetben a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal 

bízza meg. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 

tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a 

vizsgát. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a 

kormányhivatalnak. 

 

A tanulmányok alatti vizsga követelményei, részei 

A tanulmányok alatti vizsgákon résztvevő tanulóknak az adott tantárgy helyi tantervében 

megjelölt tantervi követelményeit kell teljesíteni. Egy osztályozó vizsga – a tantárgyi 

követelményeket igazgatói engedéllyel a tanítási évnél rövidebb, vagy hosszabb idő alatt 
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teljesítők kivételével - egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

Valamennyi tantárgyból az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A feladatlapokat és a szóbeli 

tételsorokat a szakmai munkaközösségek állítják össze, figyelembe véve a tanulók életkori 

sajátosságait. 

 

A vizsga menete 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja a 

jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli 

tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. A vizsgázó számára az írásbeli 

feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként hatvan perc. Ha az 

írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó 

számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 

biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 
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Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. 

A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - harmadik vizsgaként 

is megszervezhető. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - amennyiben 

szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 

vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 

szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 

időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 

vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 

segítséget kaphat. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 

feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai 

hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát 

vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése 

nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli 

minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell 

felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt 

perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 
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Ha a vizsgázónak a 68. § (4) bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 

szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli 

vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell 

kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell 

adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

Az értékelés rendje 

A tanulók teljesítményeinek egységes értékelése érdekében a tanulmányok alatti vizsgák 

értékelésekor az elért pontszám érdemjegyre történő átváltását a következő arányok alapján 

végezzük el:  

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33% Elégtelen (1) 

34-50% Elégséges (2) 

51-70% Közepes (3) 

71-85% Jó (4) 

86-100% Jeles (5) 

 

1.2.12. Az iskolaváltás, tanuló átvételének szabályai 

Más iskolából jelentkező tanulók felvételének elvei 

 A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 

alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. 

 A más iskolából való átvételét kérő tanuló átvételére intézményünkbe akkor van 

lehetőség, ha a tanulmányi eredménye eléri a 4,0-es átlagot. Az átvett tanuló osztályba 

sorolásáról a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján az igazgató dönt. A döntés 

alapja: a tanuló által előzőleg tanult program, tananyag, illetve az, hogy milyen idegen 

nyelvet tanult. 

 Iskolánkban keresztyén értékeken alapuló gyermekközpontú nevelés folyik. Az 

átjárhatóság lehetőségét minden tanulónak biztosítjuk, ha iskolánk 

követelményrendszerének teljesítését vállalja és az általunk vallott és képviselt 

értékrendet elfogadja. 
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 A szülő a gyermek iskolánkban való beíratásakor elfogadja a keresztyén szemléleten 

alapuló nevelést, segíti gyermeke egyházi rendezvényeken való részvételét, az iskola 

szokásrendszerének elsajátítását. 

 Ha más iskolából iratkozik át a tanuló és egy-egy tantárgyból nem az iskolánknak 

megfelelő ütemben halad, szülői kérvényre időt kap a felzárkózásra. Az iskola 

pedagógusai az iskolán kívüli, otthoni segítségnyújtás lehetőségeiről a szülőket 

tájékoztatják, a felzárkóztatásról a szülő gondoskodik. 

 Ha a tanuló eltérő tanterv szerint tanult, akkor az adott tantárgyból különbözeti vizsgát 

kell tennie. 

 

1.2.13. A felvételi eljárás különös szabályai 

Általános iskola 

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 

tankötelezettségét teljesíteni.  

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

az azt követő évben tankötelessé válik. 

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

Iskolánk egyházi fenntartású, ezért nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével 

kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozót, valamint az osztály-, 

csoportlétszámokat meghatározó előírásokat, a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések 

kivételével. 

 

Középiskola 

A belépés feltételei 

A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében 

(KIFIR rendszer) bonyolítjuk le. A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért 

felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. Minden 

tanévben felvételi tájékoztatót készítünk, és azt a honlapunkon nyilvánosságra hozzuk, valamint a 

KIFIR rendszerébe október 20-ig feltöltjük. 

Intézményünk felvételi eljárását a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (A középfokú iskolákba 

történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai) alapján szabályozzuk. 

A felvételi tájékoztató tartalmazza: 

 OM azonosítónkat, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat 

jelölő belső kódokat, 
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 a felvételi eljárás rendjét, 

 a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül 

különösen a 27. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények 

értékelésének módját és figyelembevételének arányait, 

 a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat, 

 a szóbeli vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, 

 annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott 

feltételekkel léphet a gimnáziumi, szakgimnáziumi évfolyamokra. 

A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap felhasználásával 

bonyolítjuk le. Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított 

jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői 

bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről döntését határozat formájában hozza meg. Az 

igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, 

megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő 

meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 

Szóbeli felvételi vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben: 

 biológia egyedi tantervű, magyar nyelv és irodalom egyedi tantervű, emelt óraszámú 

angol, emelt óraszámú német tantárgyakra jelentkezik, 

 szóbeli elbeszélgetést tartunk, mely több tantárgyat érint a pedagógiai 

szakgimnáziumban, általános tantervű diszlexiás csoportokba jelentkező tanulóink 

számára. 

 

A tanulók felvételéről a 9. évfolyamra a következők figyelembevételével dönt az iskola igazgatója: 

 általános iskolai tanulmányi eredmények, 

 a központi írásbeli vizsga eredményei,  

 a szóbeli vizsga eredményei (biológia egyedi tantervű, magyar nyelv és irodalom egyedi 

tantervű, emelt óraszámú angol, emelt óraszámú német),  

 szóbeli elbeszélgetés (pedagógiai szakgimnázium). 

A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem számítható 

be. 
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Iskolánkba nem csak evangélikus vallásúakat veszünk fel, de intézményünkben természetesen 

meghatározó az erős világnézeti elkötelezettség, mivel keresztény értékeken alapuló 

gyermekközpontú nevelés folyik. Minden gyerek felekezetének megfelelő hitoktatásban részesül. 

Olyan tanulókat várunk, akik elfogadják a keresztyén egyházak életét, ők maguk vallásosak, 

tisztelik mások vallásos meggyőződését. 

Egyházi hagyományaink ápolásával biztosítunk megfelelő keretet tanulóink vallásos neveléséhez, 

megalapozva ezzel a keresztyén erkölcsök elsajátítását. Célunk az, hogy tanulóink sajátítsák el 

egyházunk hagyományait, szokásait, értsék meg és gyakorolják az istentisztelet rendjét. 

 

A szóbeli felvételi vizsga követelményei: 

 

Biológia egyedi tantervű csoport 

Az emelt szintű képzésre jelentkezők számára szóbeli vizsgát tartunk. A felkészülési idő (20 perc), 

utána az elhangzottakat értékeljük. A feladatlap típusfeladatai: összehasonlító rendszertan és 

szervezettan, emberi szervezet felépítése és működése ábrák segítségével és fogalommagyarázat. 

A felvételi feladatsorok elkészítésében az általános iskolákban használatos tankönyvek szolgáltak 

alapul.  

Témakörök: 

 Magyarország élővilága (hazai erdőink, vízparti élővilág, élet a füves területeken) 

 Távoli tájak élővilága. Az élőlények rendszerezése (növény- és állatrendszertan, a törzsek 

tulajdonságai, vírusok, baktériumok) 

 Az állatok kültakarója, az ember bőre 

 Az állatok mozgása. Az ember mozgásrendszere, csontok felépítése 

 Az állatok légzése, a légzőszervek fejlődése, az ember légzése 

 Az állatok táplálkozása, az ember emésztőrendszere 

 Az állatok anyagszállítása, az ember keringési rendszere, a vér      

 

Magyar egyedi tantervű csoport 

Felvételi követelmények:  

1. Műnemek, műfajok jellemzői 

2. Költői képek, alakzatok 

3. Verstan: ütemhangsúlyos és időmértékes verselés 

4. Memoriter 

5. Írók, költők munkássága 
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1. Petőfi Sándor 

2. Arany János 

3. Mikszáth Kálmán 

4. Jókai Mór 

5. Móricz Zsigmond 

6. Ady Endre 

7. József Attila 

6. Szövegértő olvasás 

 

Angol emelt óraszámú csoport 

Az emelt szintre bejutáshoz a központi (magyar és matematika) írásbeli felvételin kívül szóbeli 

felvételit is kell tenni, ami két részből áll: társalgás a legalapvetőbb témakörökből, majd képleírás. 

A társalgásra nincs felkészülési idő, a képleíráshoz van. Az elérhető pontszámok nagyobbik részét 

a központi felvételi adja. 

A felvételi témakörök: 

1. ABOUT MYSELF 

2. ABOUT MY FAMILY 

3. MY HOME 

4. AT SCHOOL 

5. DAILY ROUTINE 

6. FREE TIME ACTIVITIES 

7. GOING OUT WITH FRIENDS  

8. ENTERTAINMENT AT HOME 

9. WEATHER / SEASONS 

10. MEALS AT HOME AND EATING OUT 

11. TRAFFIC AND TRAVELLING 

12. GOING ON HOLIDAY 

 

Emelt óraszámú németes csoport 

Iskolánkban a német nyelv oktatását az emelt szinten tanuló diákoknál kezdő szintről indítjuk. Ez 

azt jelenti, hogy a szóbeli felvételi számukra magyar nyelven folyik. A szóbeli beszélgetés rövid 

kb. 10 perc időtartamú. 

 Bemutatkozás 

 Egy magyar szövegrészlet olvasása és értelmezése 
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 Kedvenc vers elmondása 

Az elbeszélgetés célja, a tanuló nyelvi, kommunikációs készségeinek felmérése. 

Jelentkezhetnek németül már tanuló, illetve teljesen kezdő diákok is. 

 

Pedagógia 

A pedagógiai szakgimnáziumba jelentkező diákok számára a felvételi eljárás során felvételi 

meghallgatást tartunk.  A felvételi beszélgetés alkalmával két helyszínen kell megjelenni a 

jelentkezőnek. 

1. Helyszín 

A beszélgetés egy magyar nyelv és irodalom szakos tanár és egy pedagógia/pszichológia szakos 

tanárral történik. A beszélgetés a jelentkező által kihúzott kérdésekre adott válaszok mentén 

zajlik. A bizottság a felvételizők alkalmasságát vizsgálja a következő területeken: 

 Jelölt motivációja, attitűdje, érdeklődési köre. 

 Pedagógiai érzékenysége, empátiája (Mit tennél, ha…) konkrét pedagógiai szituáció 

értelmezésével, ill. képek, fogalmak magyarázatával. 

 Kommunikációja, fellépése. Olvasás és értelmezés egy kapott szövegrészlet v. szituáció 

alapján. 

 Általános napi tájékozottsága. 

2. Helyszín 

A beszélgetés egy vizuális kultúra szakos és egy ének-zene szakos tanárral történik. 

A vizuális kultúra alkalmasság a következő területeket vizsgálja: 

 térszemlélet, 

 kreativitás, 

 művészeti tájékozottság. 

Ének-zene alkalmasság a következő területeket vizsgálja: 

 Éneklés - hozott dal eléneklése. 

 Ritmusérzék (ritmus-visszatapsolás). 

 Hangszertudás. 

 A jelölt alapvető zenetörténeti ismeretei. 

 

1.2.14. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 az egészséges életvezetésre való felkészítés, 
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 további cél, hogy a tanuló az alapismeretek elsajátítása után bárhol, bármikor, bármilyen 

körülmények között tudjon szakszerű segítséget nyújtani a rászorulóknak, 

 fontos a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset, valamint a hirtelen bekövetkezett 

egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása testnevelés órákon és délutáni 

csoportfoglalkozásokon valósul meg az iskolavédőnői hálózat segítségével, illetve a 13. 

évfolyamon egészségnevelés tantárgyi keretein belül. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve 

A foglalkozások, a szakkör célja, hogy a tanulók ismerjék meg: 

 a korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges életmentő 

értékét, 

 az újraélesztés fogalmát, 

 az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai áttekintését, 

 az újraélesztés ABC-jének értelmét, 

 az elsősegélynyújtás általános szabályait sajátítsák el, 

 legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat, 

 a segélyhívás helyes módját. 

A tanulók legyenek képesek: 

 az életveszélyre utaló tünetek felismerésére, 

 a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil oldalfekvés 

önálló létesítését, 

 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására, 

 a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére, 

 egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, 

 ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására, 

 balesetek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére, 

 égés, forrázás okozta sérülés elsődleges ellátására, 

 mérgezések tüneteinek felismerésére és elsődleges ellátására. 

 

1.2.15. Intézményi önértékelés 

Az intézményi önértékelést az Önértékelési Szabályzatunk és az Intézményi Önértékelési 

Programunk alapján az Intézményi Belső Elvárás-rendszerünknek megfelelően végezzük. 
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Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. 

Az intézményi önértékelés elvégzésére munkacsoportot szerveztünk. Az önértékelés során tények 

és adatok alapján azonosítjuk a nevelési-oktatási tevékenységgel és a szervezet működésével 

összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket. Az önértékelési folyamatban felhasználjuk a 

munkatársak, szülők és a külső partnerek elégedettségméréseinek eredményeit.  Évente 

megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, 

fejlesztések meghatározása. Ezt követően szükség esetén a mérési-értékelési eredmények 

függvényében korrekciót végzünk. 
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2. Helyi tanterv 

2.1. Az általános iskola helyi tanterve 

2.1.1. A választott kerettanterv 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 

2.1.1.1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozások és azok óraszámai 

Tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013/2014. 
Új 

NAT 

Régi NAT 

5 óra 

testnevelés 

Régi NAT Régi NAT 
Új 

NAT 

Régi NAT 

5 óra 

testnevelés 

Régi NAT Régi NAT 

2014/2015. 
Új 

NAT 
Új NAT 

Régi NAT 

5 óra 

testnevelés 

Régi NAT 
Új 

NAT 
Új NAT 

Régi NAT 

5 óra 

testnevelés 

Régi NAT 

2015/2016. 
Új 

NAT 
Új NAT Új NAT 

Régi NAT 

5 óra 

testnevelés 

Új 

NAT 
Új NAT Új NAT 

Régi NAT 

5 óra 

testnevelés 

2016/2017. 
Új 

NAT 
Új NAT Új NAT Új NAT 

Új 

NAT 
Új NAT Új NAT Új NAT 
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2013/2014. 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 

 

Tantárgy/évfolyam 1.  2. 3.  4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 8 8 8 4+1 4 4 4 

Idegen nyelv +1 2 2 3 3+1 3 3 3 

Matematika 4+1 4 4 4 4+1 4 4 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

    2 2 2 2 

Természetismeret – 

környezetismeret 

1 1 1 1 2 2   

Fizika       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Biológia-egészségtan       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Vizuális kultúra 2 1 1 1 1+1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 +1 1 2 2 

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

Testnevelés és sport 5 5 3 3 5 5 3 3 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2    2    

Rendelkezésre álló órakeret 25 20 20 22,5 28 22,5 25 25 

Választható órakeret 2 2 2 2 3 2 4 4 

Hittan  2 2       

Hit- és erkölcstan   2 2 2 2 2 2 
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2014/2015. 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 

 

Tantárgy/évfolyam 1.  2. 3.  4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 8 8 4+1 4+1 4 4 

Idegen nyelv +1 +2 2 3 3+1 3+2 3 3 

Matematika 4+1 4+1 4 4 4+1 3+2 4 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

    2 2 2 2 

Természetismeret –

környezetismeret 

1 1 1 1 2 2   

Fizika       1,5 1,5 

Kémia       1,5 1,5 

Biológia-egészségtan       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 

Ének-zene 2 2 1 1 1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Vizuális kultúra 2 2 1 1 1+1 1+1 1 1 

Informatika +1  1 1 +1 1 2 2 

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

Testnevelés és sport 5 5 5 3 5 5 5 3 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2   2 3   

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 20 22,5 28 28 25 25 

Választható órakeret 2 2 2 2 3 3 4 4 

Hittan  2 2 2      

Hit- és erkölcstan    2 2 2 2 2 

 

Informatika 2. évfolyam 1 óra szakköri keretben. 
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2015/2016. 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 

 

Tantárgy/évfolyam 1.  2. 3.  4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 8 4+1 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv +1 +2 +2 3 3+1 3+2 3+1 3 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 4+1 3+2 3+2 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

    2 2 2 2 

Természetismeret –

környezetismeret 

1 1 1 1 2 2   

Fizika       2 1,5 

Kémia       1+1 1,5 

Biológia-egészségtan       2 1,5 

Földrajz       1+1 1,5 

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1+1 1+1 1 1 

Informatika +1   1 +1 1 1+1 2 

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

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3  2 3 3  

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 22,5 28 28 31 25 

Választható órakeret 2 2 2 5 3 3 4 4 

Hittan  2 2 2 2     

Hit- és erkölcstan     2 2 2 2 

 

Informatika 2., 3. évfolyamon 1-1 óra szakköri keretben. 
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2016/2017. 1-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma 

 

Tantárgy/évfolyam 1.  2. 3.  4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+1+1 4+1 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv +1 +2 +2 2+1 3+1 3+2 3+1 3+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 3+2 3+2 3+2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

    2 2 2 2 

Természetismeret –

környezetismeret 

1 1 1 1 2 2   

Fizika       2 1+1 

Kémia       1+1 2 

Biológia-egészségtan       2 1+1 

Földrajz       1+1 2 

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Dráma és tánc     1    

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1+1 1+1 1 1 

Informatika +1   +1 +1 1 1+1 1+1 

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

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 28 28 31 31 

Választható órakeret 2 2 2 2 3 3 4 4 

Hittan  2 2 2 2 2    

Hit- és erkölcstan      2 2 2 

 

Informatika 2., 3. évfolyamon 1-1 óra szakköri keretben. 
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2.1.1.2 Az 1-8. évfolyamon választható órák és óraszámaik 

Választható órakeret 

 

Tantárgy/évfolyam 1.  2. 3.  4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom    1     

Angol nyelv 1 2 2 1 1 2 1 1 

Matematika       2 2 

Vizuális kultúra     1 1   

Informatika 1    1  1 1 

Összesen 2 2 2 2 3 3 4 4 

 

A helyi tantervben meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a 

választható tanítási órákon való részvétellel teljesíthető. A beiratkozás ezeken a szabadon 

választott órákon való részvételt is jelenti, melyről beiratkozás előtt a szülőt tájékoztatjuk.  

 

2.1.2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások követelménye, formái, rendje, korlátai 

A tanulók iskolai munkájának számonkérése folyamatosan történik. Az iskola helyi tanterve 

illetve a nevelők által összeállított tanmenetek és osztályfőnöki munkatervek alapján. A 

beszámoltatás során a tanulók által elsajátított ismereteket számon kérjük, ellenőrizzük, 

értékeljük. A beszámoltatás történhet szóban és írásban. 

Az írásbeli beszámoltatás formái: 

- diagnosztikai, bemeneti és kimeneti mérések; 

- szummatív mérések (év eleji, félévi, év végi felmérések, témazárók, tesztek). 

 

A beszámoltatás rendje:  

- szeptember első hetében tájékozódó, diagnosztikus mérés, 

- szeptember végén, október elején év eleji mérés, 

- január 2., 3. hete félévi felmérés, 

- május 3., 4. hete év végi felmérés. 

 

Követelmények, alapelvek: 

 a beszámoltatás egységes elvek alapján történjen, 

 objektív legyen, 
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 a tanuló képességének megfelelő teljesítményt értékeljük, 

 évfolyamonként egységes és egyeztetett a felmérés anyaga, 

 a felmérés fele minimum követelményeket, s legalább 20 %-a az optimum 

követelményeket tartalmazzon, 

 százalékos teljesítmény érdemjegyekre történő átváltása: 

100%-91% ötös,  

90%-76 % négyes,  

75%-51% közepes,  

50%-31% elégséges,  

30%-tól elégtelen. 

 a napi anyag is számon kérhető írásban, 

 az írásbeli beszámoltatást megfelelő gyakorlás, előkészítés előzze meg, 

 a felmérések megírásának időpontját a tanulókkal előre kell közölni, 

 a dolgozatok javítása (javíttatása) 10 napon belül történjen meg,  

 nem megfelelően elsajátított anyagrészt a tanulókkal tovább gyakoroltatjuk, 

 az írásbeli és szóbeli beszámoltatás egyensúlyban legyen, 

 lehetőséget adunk javító dolgozat megírására, 

 két felmérő dolgozatnál többet egy napon nem íratunk, 

 a tanuló hiányzása után csak megfelelő pótlással íratható meg a dolgozat, 

 év eleji mérést zöld színnel, témazáró, félévi és év végi méréseket piros színnel jelöljük, 

 az írásban történő beszámoltatás súlypontozott tudásszintre irányuljon, 

 az írásbeli beszámoltatásnak a félévi és év végi értékelésben nagy súlya van. 

 

2.1.3. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, 

korlátai 

 A házi feladat célja: a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag elsajátításához 

szükséges képesség- és készségfejlesztés, a következő tanítási órára történő felkészülés. 

 Iskolánkban alkalmazott formái: kötelező házi feladat, szorgalmi vagy ajánlott házi 

feladat.  

 Alkalmazzuk a differenciálás elvét. 

 Mértékét az életkori sajátosságokat figyelembe véve, átlagos felkészültségű tanulóhoz 

mérjük. 
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Alsó tagozatban: 

Az egész napos nevelést és oktatást oly módon szervezzük meg, hogy önálló foglalkozásokon a 

délelőtti és a délutáni tanítási időszakban biztosítva legyen a tanulók részére az új ismeretek 

megszilárdítása, gyakoroltatása, a következő tanítási napokra történő felkészülés. Ezért a tanítási 

napokra nem adunk házi feladatot. 

Kivételt képez az idegen nyelv, melynek a tanórához kapcsolódó szókincs fejlesztése a célja. 

A szorgalmi időben biztosított szabadnapokra a szóbeli és az írásbeli házi feladatokat úgy 

jelöljük ki, hogy egy átlagos képességű tanuló számára tantárgyanként fél óránál többet lehetőleg 

ne vegyen igénybe. 

Szünetekre nem adunk házi feladatot, biztosítva ezzel a tanulók pihenését, regenerálódását. 

 

Felső tagozatban: 

A tanulók a tanórákhoz kapcsolódóan napi gyakorisággal kapnak házi feladatot. 

A tantárgy sajátossága határozza meg a szóbeli és írásbeli házi feladat arányát. 

A feladat adása az önálló tanulás fejlesztése érdekében is történik. 

A szóbeli házi feladatok lehetőleg a tanulók ismereteinek bővítését, szókincsének gazdagítását 

szolgálják. 

Az írásbeli házi feladatoknál ösztönözzük a tanulókat a pontosságra, az igényes íráskép 

kialakítására. 

Törekszünk a tanulók arányos terhelésére, ezért az életkori sajátosságokon kívül arra is 

ügyelünk, hogy a házi feladat ne legyen teljesíthetetlen mennyiségű, illetve ne szorítsa háttérbe 

más tantárgyak tanulását. 

A házi feladatokat rendszeresen ellenőrizzük, megbeszéljük, javítjuk.  

A hétvégére csak annyi feladatot adunk, amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos 

hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is. 

 

2.1.4. Értékelés 

2.1.4.1. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének alapelvei, követelményei, formái 

Magatartás 

A „magatartás” kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal, és nem viselkedés csupán. A 

magatartás osztályzat az életkorához mérten a tanuló fegyelmezettségét, viselkedését, társaihoz, 

a felnőttekhez, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét érdekli. A házirendben írtakat 
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betartva, és azt társaival betartatva együttesen értékeljük. Hangsúlyozni kell, hogy az iskola által 

támasztott erkölcsi követelmények jelentik a viszonyítási alapot. 

 

magatartás példás jó változó rossz 

fegyelmezettsége szívesen 

tevékenykedik, a 

tanítási órákon 

aktív, bátran 

bírálja a 

fegyelemsértő-

ket fegyelmi 

vétséget nem 

követ el 

segíti a tanórai 

munkát, szívesen 

tevékenykedik, 

csak bátorítással 

bírálja mások 

fegyelemsérté-

sét, súlyos 

fegyelmi 

vétséget nem 

követ el, 

osztályfőnöki 

intőnél nincs 

nagyobb 

büntetése 

aki önhibájából 

gyakran kerül 

társaival rossz 

kapcsolatba, a 

tanítási órákon csak 

akkor tevékeny, ha őt 

különösen érdeklő 

dolgokról van szó, 

ritkán áll ki mások 

fegyelmi sértései 

ellen, általában 

kikerüli a másokat is 

megbotránkoztató 

viselkedést, az 

osztályfőnöki 

rovónál, illetve 

igazgatói intőnél  

nagyobb büntetése 

nincs 

aki társaival 

összeférhetetlen, 

egyénieskedő, 

kötekedő, nehezen 

tud a közösségben 

alkalmazkodni, a 

közvagyont nem 

védi, olykor 

szándékosan 

rongálja, tanítási 

órákon 

fegyelmezetlen, 

másokat is zavar a 

munkában, súlyos 

fegyelmi vétséget 

követ el, társait is 

erre ösztönző 

 

viselkedés kultúrája segítőkész, 

önzetlen, 

rendszerető, 

munkájának 

külső formája, 

öltözködése 

ellen nem merül 

fel kifogás, a 

kulturált beszéd 

és viselkedés 

szabályait 

megtartja 

 

 

rendszerető, 

munkája 

megfelelő, 

külseje ápolt, 

tisztelettudó, 

viselkedésével 

nem sérti a 

kulturált emberi 

magatartást 

 

 

alapvetően nem 

rendes, ruházatát és 

felszerelését csak 

felszólításra 

gondozza, a 

felnőttekkel, 

társaival szemben 

nem mindig 

tisztelettudó, sokszor 

vét a kulturált 

viselkedés szabályai 

ellen 

rendetlen, külső 

megjelenése, 

munkája ellen 

sokszor merül fel 

kifogás, 

felnőttekkel és 

tanulótársaival 

szemben gyakran 

tiszteletlen, a 

kulturált magatartás 

szabályait nem 

tartja be, 

viselkedése és 

beszédmodora 

kihívó 
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hatása közösségre, 

társas emberi 

kapcsolatai 

felelősséget érez 

az iskolai 

közösségéért és 

vagyonáért, a 

közösségéért, 

szívesen vállal 

munkát önként 

és megbízásból, 

önállóan is 

szervezi 

közösségi 

munkáját 

aki felelősséget 

érez az iskola 

közösségéért és 

vagyonáért, a 

közösségi 

munkát csak 

megbízásból 

vállalja, a 

rábízott feladatot 

jól elvégzi, nem 

kezdeményező, 

de segítőkész 

nem érez felelősséget 

az iskolaközösség 

sorsáért és az iskola 

vagyonáért, a 

közösségi munkában 

nem lehet rá 

számítani 

felelőtlen 

önmagával és 

társaival szemben, 

a közösség és 

mások sorsa ritkán 

érdekli, önző, a 

közösségi munkát 

megtagadja, vagy 

felelőtlenül végzi el 

házirend betartása a házirend 

előírásait 

általában 

megtartja 

 

a házirend 

előírásait 

általában 

megtartja 

 

a házirend szabályai 

ellen szándékosan is 

vét 

a házirendet 

tudatosan is 

megszegi 

felelősségérzet nagyfokú 

felelősségtudat 

időnként 

feledékeny 

ingadozó Felelőtlen, 

hiányzás nem hiányzik 

igazolatlanul 

nincs igazolatlan 

hiányzása 

maximum 2 óra 

igazolatlan hiányzása 

van 

2 óránál több 

igazolatlan 

hiányzása van 

 

Szorgalom 

A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való viszonyát, 

munkavégzését, és kötelességtudatát értékeli. 

 

szorgalom példás jó változó hanyag 

tanulmányi 

munkája 

 

aki tanulmányai 

kötelességének 

rendszeresen és 

kötelességtudóan tesz 

eleget, 

kötelességmulasztást 

csak önhibáján kívül 

követ el, csak 

nehézségek esetén és 

ritkán fordul elő, hogy 

nem teljesíti feladatát 

aki a tanulmányi 

kötelezettségei 

között válogat, de 

ezeknek általában 

rendszeresen 

eleget tesz, 

kötelesség 

mulasztást csak 

önhibáján kívül 

követ el, szívesen 

vállal tanulmányi 

feladatokat, 

aki 

tanulmányai 

kötelezettsé-

gei között 

válogat, 

ezeknek 

időnként nem, 

vagy csak 

vonakodva 

tesz eleget, 

legfeljebb egy 

aki alacsony 

szintű 

kötelességtu-

dattal 

rendelkezik, 

tanulmányi 

kötelességét 

rendszeresen 

megszegi, vagy 

csak szigorú 

ellenőrzés 

mellett teljesíti 
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képességeinek és 

körülményeinek 

megfelelően 

ellátja, a 

pontatlanságokat 

nem hanyagságból 

követi el és csak 

ritkán 

tantárgyból 

bukik 

 

 

munkavégzése általában minden 

tantárgy óráin 

példamutató, 

figyelemmel és erős 

akarattal vesz részt az 

órákon, általában az 

iskolai munkában, 

minden tantárgyból a 

képességeinek 

megfelelő legnagyobb 

teljesítményt nyújtja 

a tanítási órákon 

erős akarattal 

dolgozik, de néha 

figyelmetlenség, 

érdektelenség is 

tapasztalható 

munkájában 

a tanítási 

órákon 

gyakran fel 

kell szólítani 

munka 

elvégzésére 

általában nem 

érdekli a tanulás, 

nem tesz 

erőfeszítést a 

tudásért, a 

felkínált 

segítséget nem 

veszi igénybe, a 

tanítási órán 

mással 

foglalkozik, a 

munkát 

megtagadja, 

munkájában 

megbízhatatlan  

kötelességtudat ellenőrzésre nem szorul, 

megbízható 

ellenőrzésre csak 

ritkán szorul, 

tanulmányi 

munkájában 

megbízható 

nem a 

képességének 

megfelelő 

teljesítményt 

éri el, 

ellenőrzésre 

szorul 

rendszeres 

ellenőrzésre 

szorul 

tanórákon kívüli 

információk 

felhasználása, 

többletmunkája 

szívesen vállal 

képességeinek 

körülményeinek 

megfelelő mértékben 

külön feladatot is 

nem minden 

tantárgyból éri el a 

képességeinek 

megfelelő 

eredményt 

külön 

feladatokat 

csak akkor 

vállal, ha azok 

érdeklődésé-

nek 

megfelelnek, 

de ezek 

megoldásában 

nem 

megbízható 

külön feladatot 

ritkán vagy nem 

vállal 
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2.1.4.2. Az értékelés rendszeressége és formái 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.  

A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését az alapján végezzük, hogy 

a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. 

 

Jellemzői 

 az értékelés egységes követelményrendszer alapján történjen, 

 objektív legyen, 

 személyre szóló legyen és fejlessze a tanulót, de ne sértse az autonómiáját, 

 a magatartás megítélésekor figyelembe vesszük a felnőttekhez, a közösséghez, az iskola 

követelményeihez való alkalmazkodását, 

 az órai magatartást nem szaktárgyi jeggyel értékeljük, 

 a tanuló képességének megfelelő teljesítményét értékeljük, 

 folyamatosan ellenőrzünk. 

 

Az értékelés célja, hogy visszajelzést biztosítson a tanár, a szülő és a tanuló számára. 

Valamint 

 hibák, hiányosságok feltárása; 

 ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató munka fejlesztésére; 

 az intézményi és egyéni célokat igyekszünk összhangba hozni; 

 fejlesztjük az önértékelési képességet; 

 tervszerű, rendszeres és kiszámítható lesz az ellenőrzésünk; 

 az értékelés során a pozitívumokat emeljük ki; 

 próbáljuk a tanulót erősíteni abban, hogy előrehaladása fontos az iskola és a nevelő 

számára is; 

 a hibák kijavítására ösztönzünk. 

 

Feladatok 

 az első évfolyamon, valamint a 2. évfolyam első félévkor minden tantárgy esetében 

szöveges értékelést alkalmazunk (kiválóan, jól, megfelelően teljesített vagy 

felzárkóztatásra szorul); 
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 második évfolyam 2. félévétől a 8. évfolyamig a tanulók teljesítményét, előmenetelét 

tanítási év közben érdemjegyekkel értékeljük, 

 a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük munkájukat; 

 az alapkövetelményeket, értékelési szempontokat nyilvánosságra hozzuk; 

 értékelési, mérési időtervet készítünk; 

 kidolgozzuk az értékelés formáit; 

 a kidolgozott magatartás és szorgalom értékelés szempontjait tudatosítjuk a tanulókkal; 

 az egyes tantárgyak értékelési szempontjait összehangoljuk. 

 

Tantárgyi értékelés elvei, szempontjai: 

 Havonta legalább egyszer érdemjeggyel is értékeljünk. 

 Félévente minden tanulót legalább 1 alkalommal szóban is feleltetünk. 

 Féljegyet nem adhatunk. 

 Évente legalább egyszer érdemjeggyel értékeljük a tanuló füzetét, munkafüzetét. 

 Az íráskép rendezettségét minden tanulótól követeljük meg. 

 Kiselőadások készítésénél törekedjünk a motivációra. Önálló előadás esetén ötös, 

felolvasásánál piros pont. 

 Könyvtárban végzett kutatómunkát, szertárfejlesztést ötössel, piros ponttal értékeljük. 

 A tanuló a hiányzása alatti írásos munkákat is köteles pótolni (1 héten belül). 

 Az év elején végzett felmérések osztályozása ismétlést követően érdemjeggyel, ismétlés 

nélkül tájékoztató jeggyel történjen (bekarikázott). 

 Házi feladat, felszerelés hiánya fekete ponttal a szaktárgy értékelésének meghatározott 

részén történjen. 

 Házi feladat, az önálló munkavégzés ellenőrzése minden órán történjen meg. 

 A tanulók közül minden órán javítsuk és írásban is értékelő megjegyzéssel lássuk el néhány 

gyermek munkáját. 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgyat két tantárgyra bontjuk, külön értékeljük és 

osztályozzuk. 

 

A tanulók munkájának értékelése érdemjegyekkel 

Egyes (1), ha 

- meg sem szólal, 

- segítő kérdésekre sem válaszol, 
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- minimális követelménynek nem tesz eleget. 

 

Kettes (2), ha 

- a napi anyagot segítő kérdésekkel is csak hiányosan tudja visszaadni, 

- napi anyagot hiányosan tudja és az ismétlő anyagot nem tudja. 

 

Hármas (3), ha 

- változó a teljesítménye, 

- hiányos a tudása, 50%-ban tudja az anyagot, 

- napi anyagot segítő kérdésekkel tudja elmondani; önálló gondolatai is vannak. 

 

Négyes (4), ha 

- tudja a napi anyagot, de az ismétlésben bizonytalan. 

 

Ötös (5), ha 

- hibátlanul felel, 

- önállóan mondja el az anyagot, ismétlő kérdésekre is tud felelni, 

- 90%-ban tudja önállóan az anyagot, segítséggel kiegészíti, 

- minimális hibával felel. 

 

2.1.4.3. Az 1. osztálytól 2. évfolyam félévéig alkalmazott szöveges értékelés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - alapján az első évfolyamon félévkor és 

év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló 

kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. 

 

Magyar nyelv és irodalom  

1. évfolyam 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Kulturált 

nyelvi 

magatartás, 

beszédműve-

lés, szóbeli 

Tisztán érhetően 

beszél, gazdag a 

szókincse. 

Önállóan tud 2-3 

összefüggő 

mondatot alkotni 

Tisztán érhetően 

beszél, szókincse 

átlagos.  

Képek, képsorok 

alapján kevés 

segítséggel 

Tisztán érthetően 

beszél szókincse 

megfelelő. Képek, 

képsorok alapján  

 sok segítséggel 

(kérdések alapján) 

Beszédkészsége 

megfelelő, 

szókincse 

szegényes. 

Beszédhibás. 

Képek, képsorok 
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szövegalko-

tás 

képek, képsorok 

segítségével. 

összefüggő rövid 

mondatokat alkot. 

összefüggő rövid 

mondatokat alkot. 

alapján sok 

segítséggel sem 

képes 

mondatalkotásra. 

Szavakkal fejezi ki 

magát. 

Olvasási 

készség 

Betűössze-

olvasás (1 

félév) 

 

Valamennyi kis- 

és nagybetű 

biztonságos 

ismeretében tud a 

tanuló némán és 

hangosan 

szótagolva olvasni. 

Némán és hangosan 

kevés hibával 

szótagolva olvas.  

Némán és hangosan 

sok hibával 

szótagolva olvas. 

Csak a betűket 

ismeri fel, 

összeolvasásra nem 

képes 

mondatalkotásra. 

Szavakkal fejezi ki 

magát. 

Olvasási 

készség  

(év vége) 

Valamennyi kis – 

és nagybetű 

biztonságos 

ismeretében tud a 

tanuló némán és 

hangosan olvasni. 

Némán és hangosan 

kevés hibával olvas. 

Némán és hangosan 

sok hibával olvas. 

Csak a betűket 

ismeri fel 

összeolvasásra nem 

képes.  

vagy  

A betűket sem 

ismeri fel. 

Szövegértés  Önálló néma 

olvasás után a 

szöveghez 

kapcsolódó 

feladatokat 

hibátlanul 

megoldja.  

A verseket 

pontosan 

kifejezően mondja 

Önálló néma olvasás 

után a szöveghez 

kapcsolódó 

feladatokat kevés 

hibával oldja meg.  

A verseket kevés 

hibával, kifejezően 

mondja. 

Önálló néma olvasás 

után a szöveghez 

kapcsolódó 

feladatokat sok 

hibával oldja meg. 

Kevés nevelői 

segítséget igényel. 

A verseket 

megtanulja. 

Önálló néma 

olvasás után a 

szöveghez 

kapcsolódó 

feladatokat sok 

nevelői segítséggel 

oldja meg. Gyakran 

hibázik. 

A verseket 

megtanulja. 

Íráskészség A betűket 

szabályosan 

alakítja és 

kapcsolja. (I. félév 

kisbetűk, év végén 

nagybetűk is) 

írásbeli munkája 

füzete rendezett, 

tiszta. 

Néhány betű 

kivételével a betűket 

szabályosan alakítja 

és kapcsolja.  

Írásbeli munkája, 

füzete rendezet, 

tiszta.  

Írásbeli munkája 

elfogadható, 

füzetvezetése 

átlagos. 

Betűalakítása torz, 

kapcsolata gyakran 

hibás. 

Másolás Írott, nyomtatott 

szövegről 

másolása pontos, 

hibátlan. 

Írott, nyomtatott 

szövegről 

másolásában 1-2 

hibát ejt. 

Írott, nyomtatott 

szövegről 

másolásában több 

hibát ejt. 

Írott, nyomtatott 

szövegről 

másolásában sokat 

hibázik. 
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Tollbamon-

dás 

 

Tollbamondás 

után hibátlanul 

leírja a betűket és 

a szavakat. 

 

 Tollbamondás után 

1-2 hibával írja le a 

tanult betűket és 

szavakat. 

 

Tollbamondás után 

több hibát vét. 

Tollbamondás után 

még nem tudja 

leírni a tanult 

betűket, szavakat. 

Emlékezet 

utáni írás 

Hibátlanul ír. Kevés hibát vét. Sok hibát vét. Fejlesztendő. 

Önálló írás Hibátlanul ír. Kevés hibát vét. Sok hibát vét. Nem képes rá. 

 

Angol nyelv 

1. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelt Felzárkóztatásra 

szorul 

Mondókák A tanult 

mondókákat el 

tudja mondani. 

A tanult 

mondókákat 

segítséggel tudja 

elmondani. 

A tanult mondókákat 

nehezen tudja 

elmondani. 

A tanult 

mondókákat nem 

tudja elmondani. 

Beszéd Kérdésekre tud 

válaszolni. 

Kérdésekre 

segítséggel tud 

válaszolni. 

Kérdésekre nehezen 

tud válaszolni. 

Kérdésekre nem 

tud válaszolni. 

Beszédértés A tanórai 

utasításokat 

megérti. 

A tanórai 

utasításokat 

segítséggel érti 

meg. 

A tanórai utasításokat 

nehezen érti meg. 

A tanórai 

utasításokat nem 

érti meg. 

Szókincs A tanult szavakat 

megérti. 

A tanult szavakat 

segítséggel érti 

meg. 

A tanult szavakat 

nehezen érti meg. 

A tanult szavakat 

nem érti meg. 

 

Matematika 

1. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Számfogalom Számfogalom 

kialakult. 

Számfogalom 

megfelelő 

Számfogalma 

bizonytalan 

Számfogalma 

gyenge 

Mérés, mérhető 

tulajdonságok 

Az összeadást és a 

kivonást 20-as 

számkörben 

helyesen értelmezi 

és alkalmazza, 

hibátlanul oldja 

meg. 

Az összeadást és a 

kivonást 20-as 

számkörben 

helyesen 

értelmezi, kevés 

hibával oldja meg.  

Az összeadást és a 

kivonást 20-as 

számkörben 

helyesen 

értelmezi, de több 

hibával oldja meg. 

A műveleteket (+, -

) 20-as számkörben 

nem tudja 

értelmezni és 

alkalmazni. 
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Összefüggések 

szöveges 

feladatokban 

Szöveges 

feladatokat 

hibátlanul old 

meg. 

Szöveges 

feladatokat kis 

segítséggel old 

meg.  

A feladatot 

részben oldja meg. 

Szöveges feladat 

megoldásakor sok 

segítséget igényel. 

Sok hibával oldja 

meg. 

Szöveges 

feladatokat nem tud 

önállóan 

megoldani. 

Sorozatok 

 

Növekvő és 

csökkenő 

sorozatokat 20-as 

számkörben 

hibátlanul oldja 

meg. 

Növekvő és 

csökkenő 

sorozatok 

folytatásában 

kevés hibával 

dolgozik. 

Növekvő és 

csökkenő 

sorozatokat 20-as 

számkörben sok 

hibával folytat. 

Növekvő és 

csökkenő sorozatok 

folytatására 20-as 

számkörben nem 

képes. 

Függvények  

 

A számok, 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

megjelenítésére 

hibátlanul képes. 

A számok 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

megjelenítésére 

kevés hibával 

képes. 

 

A számok, 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

megjelenítésére 

sok hibával képes. 

A számok, 

mennyiségek 

közötti kapcsolatok 

megjelenítésére 

nem képes. 

Geometria 

Síkidomok 

Testek  

Transzformációk 

 

A térbeli 

tájékozódást 

szolgáló 

kifejezéseket 

helyesen 

használja. 

A térbeli 

tájékozódást 

szolgáló 

kifejezéseket kis 

segítséggel 

felismeri. 

A térbeli 

tájékozódást 

szolgáló 

kifejezéseket 

eszköz 

használatával 

felismeri. 

Térbeli 

gondolkodása 

kialakulatlan. 

Mérés- mérhető 

tulajdonságok 

 

A tanult 

mértékeket (cm, 

dl, l) ismeri és 

alkalmazza. 

A tanult 

mértékeket (cm, 

dl, l) ismeri és 

alkalmazza. 

A tanult 

mértékeket (cm, 

dl, l) részben 

ismeri és 

alkalmazza. 

A tanult mértékeket 

(cm, dl, l) nem 

ismeri) 

 

Környezetismeret 

1. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

 

Közlekedés  

 

Tisztában van a 

gyalogos közlekedés 

legfontosabb 

szabályaival és 

betartja azokat. 

A gyalogos 

közlekedési 

szabályokat 

helyesen értelmezi, 

A tanult 

közlekedési 

szabályokat nem 

mindig értelmezi 

jól. A 

A gyalogos 

közlekedési 

szabályokat 

felületesen hajtja 
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viselkedéskultúrája 

jó. 

szabályokat 

figyelmeztetésre 

tartja be.  

végre vagy nem 

tartja be. 

Élő természet  

Alapismeretei 

Tudja, önállóan 

felsorolja a 

növények főbb 

részeit, a 

környeztében lévő 

zöldségek, neveit 

főbb tulajdonságait. 

Tudja a vadon élő és 

a háziállatok 

életmódja közötti 

alapvető 

különbséget, a 

madarak, és emlősök 

közötti 

érzékszervekkel 

megtapasztalható 

különbségeket. 

Fogalmak 

ismeretében biztos. 

Tudja, kis 

segítséggel 

felsorolja a 

növények főbb 

részeit, a 

környezetében lévő 

zöldségek, 

gyümölcsök neveit, 

főbb tulajdonságait. 

A vadon élő és a 

háziállatok 

életmódja közötti 

különbséget, a 

madarak és emlősök 

közötti 

érzékszervekkel 

megtapasztalható 

különbséget 

figyelmének 

ráirányításával 

felismeri. Fogalmak 

ismeret jó. 

A növények 

főbb részeit, a 

környezetében 

lévő zöldségek, 

gyümölcsök 

tulajdonságait 

több segítséggel 

sorolja fel, 

megfigyeléseket 

végez. Nehezen 

ismeri fel a 

vadon élő és a 

háziállatok 

életmódja 

közötti alapvető 

különbséget, a 

madarak és 

emlősök közötti 

érzékszervekkel 

megtapasztalhat

ó különbséget. 

Fogalmak 

ismeretében 

bizonytalan. 

A növények főbb 

részeit nem ismeri. 

Kevés ismerete van 

a környezetében 

lévő zöldségekről 

és gyümölcsökről, a 

vadon élő és 

háziállatok közötti 

alapvető 

különbségekről. A 

madarak és 

emlősök közötti 

különbséget nem 

ismeri fel Fogalmak 

ismeretében 

gyenge. 

Élettelen 

természet 

alapismeretei 

Tudja és önállóan 

megnevezi az 

évszakok 

egymásutániságát, 

jellemzőit, a 

hónapok sorrendjét a 

napszakok 

váltakozását, 

jellemzőit. 

Napirendjét el tudja 

mondani. 

Tudja az évszakok 

egymás utániságát, 

jellemzőit, a 

hónapok nevét és 

sorrendjét, a 

napszakok 

váltakozását, 

jellemzőit. Kevés 

segítséget igényel. 

Ismeri az 

évszakok 

egymásutániságá

t, jellemzőit, a 

hónapok nevét 

és sorrendjét a 

napszakok 

váltakozását, 

jellemzőit. 

Megfigyeléseibe

n sok segítséget 

igényel. 

Nem tudja az 

évszakok egymás 

utániságát, 

jellemzőit, a 

hónapok nevét, 

sorrendjét, 

napszakok 

váltakozását, 

jellemzőit. 
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Testünk 

életműködései 

Tudja, önállóan 

felsorolja a 

testrészeket. 

Tudja a testrészeket. 

Ismeri a helyes 

tisztálkodás és 

egészséges 

táplálkozás 

fontosságát. 

 

Ismeri a 

testrészeket. 

Megérti a helyes 

tisztálkodás és 

egészséges 

táplálkozás 

fontosságát, de 

alkalmazására 

figyelmeztetni 

kell. 

Kevés ismeret van a 

helyes tisztálkodás 

és az egészséges 

táplálkozás 

fontosságáról. 

Lakóhelyi 

ismeretek  

Tudja, önállóan 

megnevezi a 

település, 

településrész nevét. 

A tanuló 

lakóhelyének címét, 

az iskola pontos 

nevét és címét. 

Tudja, megnevezni a 

település, település 

rész nevét. A tanuló 

lakóhelyének címe, 

az iskola pontos 

nevének ismeretében 

nem biztos. 

A település, 

településrész, 

lakóhelyének 

címe, 

iskolájának neve 

és címe 

ismeretében 

pontatlan. 

A település, 

településrész, 

lakóhelyének címe, 

iskolájának neve és 

címe ismeretét nem 

tudja. 

 

 

Megismerési 

módszerek 

Önállóan felismeri a 

környezetében 

előforduló fontosabb 

élő és élettelen 

anyagok néhány 

jellemző 

tulajdonságát. Tudja 

az anyagokat 

különböző 

szempontok szerint 

csoportosítani. 

Ráirányítva 

figyelmét képes 

felismerni 

környeztében 

előforduló fontosabb 

élő és élettelen 

anyagok néhány 

jellemző 

tulajdonságát. Kis 

segítséggel tudja a 

különböző 

szempontok szerint 

csoportosítani az 

anyagokat 

Irányítottan 

képes a 

környezetében 

előforduló élő és 

élettelen 

anyagok néhány 

jellemző 

tulajdonságát 

felismerni. Sok 

segítséggel 

csoportosítani 

tudja a 

különböző 

szempontok 

szerint az 

anyagokat. 

A környezetében 

előforduló 

fontosabb élő és 

élettelen anyagok 

tulajdonságait nem 

ismeri fel.  

Sok segítséggel sem 

tudja csoportosítani 

különböző 

szempontok szerint 

az anyagokat. 

Tájékozódási 

alapismeretek 

Tudja az iskolája 

nevét, címét, 

osztályát. Biztosan 

tudja saját testéhez 

viszonyított 

irányokat. 

Tudja az iskolája 

nevét, címét, 

osztályát. Tudja 

saját testéhez 

viszonyítani az 

irányokat. 

Tudja az iskolája 

nevét, címét, 

osztályát. Téri 

tájékozódása 

bizonytalan. 

Segítséggel tudja v. 

nem tudja az 

iskolája nevét, 

címét, osztályát. 

Téri tájékozódása 

gyenge. 
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Technika  

1. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatás

ra szorul 

Anyagok és 

megmunkálásuk 

felhasználásuk 

Kézügyessége 

nagyon jó, kreatívan 

vesz részt a 

munkában. 

Esztétikai érzéke jó.  

Ismeri az anyagok 

tanult tulajdonságait. 

Tudja biztosan, 

balesetmentesen 

használni az 

elvégzendő 

munkához szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat. 

Kézügyessége jó, 

részt vesz minden 

munkában.  

 

Felismeri, de 

kevés hibával a 

tanult 

tulajdonságokat. 

Balesetmentesen 

használja az 

eszközöket, 

szerszámokat. 

Kicsit ügyetlen, de 

igyekszik elvégezni 

feladatát. 

Sok hibával ismeri 

fel a tanult anyagok 

tulajdonságait. 

Eszköz és 

szerszámhasználata 

nehézkes, 

bizonytalan. 

Kézügyessége 

gyenge. 

Munkájában 

nem kitartó. 

Szertelen, 

kapkodó nem 

figyel az 

utasításokra. 

Nem hajlandó 

dolgozni vagy 

nem képes az 

utasításokat 

végrehajtani. 

Felszerelése 

nincs, rendetlen 

a környezete. 

Munkához való 

hozzáállása nem 

megfelelő. 

Érdektelen. 

Lassú, 

rendszerint 

elmarad 

társaitól, 

feladattudata 

nem megfelelő. 

Tervezés, mérés 

 

Képes egyszerű 

tervezésre, építésre. 

Irányítással, kis 

segítséggel, képes 

egyszerű 

tervezésre, 

építésre. 

Sok segítséggel 

képes egyszerű 

tervezésre építésre. 

Háztartástan, 

életvitel 

Ismeri és elmeséli a 

háztartáshoz 

kapcsolódó 

szokásokat. 

Fogékony, de 

járatlan a 

háztartáshoz 

kapcsolódó 

szokásokban. 

Járatlan a 

háztartáshoz 

kapcsolód 

szokásokban. 

 

 

Rajz 

1. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta

tásra szorul 

Eszközhasználat Eszközhasználata 

kiváló, felszerelése 

mindig hiánytalan, 

munkavégzése 

kifogástalan, kitartó, 

Eszközhasználata jó, 

felszerelése 

hiánytalan, 

munkavégzésében 

Eszközhasználata 

megfelelő. 

Felszerelése néha 

hiányos. Sok 

segítséget igényel, 

Eszközhasz

nálata nem 

megfelelő. 

Felszerelése 

hiányos. 
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szorgalmas. Munkája 

tiszta tetszetős. 

 

irányításra szorul, 

kitartó. 

 

Munkája tiszta, 

tetszetős. 

figyelmét a 

lényeglátásra kell 

irányítani. 

Munkája 

elfogadható, kissé 

maszatos. 

Nem tud 

vagy nem 

akar 

dolgozni. 

Kézügyessé

ge gyenge. 

Munkája 

rendetlen. 

Ábrázolás Jól megfigyelve 

arányosan, pontosan 

ábrázol. Ötletes 

kompozíciókat alkot. 

Dinamikusan rajzol, és a 

tervnek megfelelően 

használja az eszközöket. 

Jól ábrázol 

térviszonyokat 

próbálkozik a mozdulat 

felismerhető 

kifejezésével. Gyűjtő 

munkát végez, érdeklik 

a műalkotások. 

Felismeri a színeket. 

Kifejezően tud ábrázolni 

egyéni és közös 

élményeket 

festményben, rajzban, 

plasztikában. Munkája 

kreatív, egyénisége 

gazdag. 

Emberábrázolása 

pontos. 

Jól megfigyelve 

általában arányosan 

alakítja, ábrázolja a 

formákat, a lényeget 

megmutatva. 

Lendületességre 

törekedve 

próbálkozik 

kifejezni a mozgás, 

mozdulatlan 

ábrázolását. 

Irányítással jól 

használja az 

eszközöket. 

Megfelelően tud 

ábrázolni egyéni és 

közös élményeket. A 

színek használata 

nem megfelelő, 

színismerete 

bizonytalan. 

Elnagyoltan 

alakítja a 

formákat. 

Kapkodva állítja 

össze a 

kompozíciót. 

Nehezen fejezi ki 

magát. 

Gyakorlatlanul 

használja az 

eszközöket. 

Sematikusan tud 

ábrázolni 

eseményeket.  

Elnagyoltan 

alakítja a 

formákat. 

Az alakok 

nem 

ismerhetők 

fel. A 

színeket, 

eszközöket 

nem jól 

használja. 

A színeket 

nehezen 

ismeri fel.  

Kialakulat-

lan a 

rajzkészsége 

Ábrázolása 

nagyon 

sematikus. 

 

 

Ének-zene  

1. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelőe

n teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

 Szívesen énekel. 

Kezdeményező, örömmel 

lelkesen vesz részt a 

zenehallgatásban. A tanult 

Szívesen énekel. 

Örömmel, lelkesen vesz 

részt az órán. A tanult 

dalokat tudja 

Nem mindig 

énekel. 

Az órai munkában 

nem vesz részt, nem 

próbál képességei 

szerint énekelni, 
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dalokat tudja 

tempójelzések és 

dinamikai jelek 

alkalmazásával.  

Hallás alapján felismeri a 

hangszereket.  

 

Felismeri és elrendezi a 

tanult ritmusképleteket. 

tempójelzések és 

dinamikai jelek 

alkalmazásával.  

Hallás alapján felismeri 

a tanult hangszereket.  

 

Kis segítséggel elrendezi 

a ritmusképleteket. 

közös éneklésre 

sem hajlandó. 

 

Testnevelés  

1. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

 Felszerelése mindig 

tiszta, kifogástalan. Az 

órai munkában aktív, 

öntevékeny. Ügyesen 

hajtja végre a 

gyakorlatokat. Kedvvel 

edzi magát az órán és az 

órán kívül is. 

Minden gyakorlatot 

folyamatosan végrehajt. 

Minden játékban 

aktívan részt vesz.  

 

A játékok, versenyek 

szabályait önállóan 

betartja.  

Társaival 

együttműködő. Szívesen 

versenyez. 

 

Felszerelése általában 

van és részt vesz az 

órai munkában. A 

gyakorlatokat 

végrehajtja. Ügyesen 

veszi ki a színét és 

játékokban, 

versenyekben. 

 

 

 

 

 

A játékok, versenyek 

szabályait betartja, 

időnként áthágja. 

Általában társaival 

együttműködő. 

 

Felszerelése 

gyakran 

hiányzik. Nem 

mindig vesz 

részt az órán.  

A feladatokat 

nem megfelelően 

hajtja végre. 

 

 

 

 

 

A játékok, 

versenyek 

szabályait nem 

tartja be. 

Képességei alatt 

teljesít, 

bátortalan. 

Társaihoz való 

viszonya 

elutasító. 

Felszerelése 

nincs. Órai 

munkában nem 

vesz részt, vagy 

kérésre is nehezen 

vonható be. A 

feladatok 

végrehajtását 

megtagadja. 
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Informatika  

1. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Tájékozódás az 

informatikai 

környezetben 

Magabiztosan és 

helyesen használja 

az informatikai 

eszközöket. 

Többnyire helyesen 

használja az 

informatikai 

eszközöket. 

Irányítással 

használja az 

informatikai 

eszközöket. 

Felzárkóztatásra 

szorul, ha csak 

segítséggel tudja 

használni az 

informatikai 

eszközöket 

Felhasználói 

felület kezelése 

Képes az ismert 

programok 

indítására és 

használatára. 

Legtöbbször képes 

az ismert programok 

indítására és 

használatára. 

Kevés 

hiányossággal 

képes az ismert 

programok 

indítására és 

használatára. 

Legtöbbször tanári 

segítségre szorul 

az ismert 

programok 

indítása és 

használata során. 

Infotechnológia Képes írásos, 

rajzos jelek 

megértésére, 

egyszerű  jelekkel 

történő 

rögzítésére. 

Többnyire képes 

írásos, rajzos jelek 

megértésére,  

egyszerű  jelekkel 

történő rögzítésére. 

Kevésbé képes 

írásos, rajzos jelek 

megértésére, 

egyszerű  jelekkel 

történő 

rögzítésére. 

Nem, vagy alig 

képes írásos, 

rajzos jelek 

megértésére, 

egyszerű  jelekkel 

történő 

rögzítésére. 

Internet 

használata 

A megismert 

böngészőt segítség 

nélkül 

használja. 

A megismert 

böngészőt kis 

segítséggel 

használja. 

A megismert 

böngészőt 

segítséggel 

használja. 

A megismert 

böngészőt nem 

tudja 

Használni. 

Egyszerű 

algoritmusok 

értelmezése 

Önállóan képes 

tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

Kis segítséggel 

képes tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

Több segítséggel 

képes 

tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

Nem, vagy alig 

képes 

tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom  

2. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól  

teljesített 

Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 
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Kultúrált nyelvi 

magatartás, 

beszédművelés, 

szóbeli 

szövegalkotás 

Tisztán, 

érthetően beszél. 

Szókincse 

gazdag.  

A kérdésekre 

értelmes 

válaszokat ad. 

Tisztán, érthetően 

beszél. Szókincse 

átlagos.  

A kérdésekre kis 

segítséggel értelmes 

válaszokat ad. 

Tisztán, érthetően 

beszél. Szókincse 

megfelelő.  

A kérdésekre csak 

több segítséggel tud 

válaszolni. 

Beszédkészsége 

megfelelő. 

Szókincse 

szegényes.  

A kérdésekkel sok 

segítséggel sem 

képes értelmes, 

rövid válaszokat 

adni.  

Irodalom, 

olvasás, olvasási 

készség 

Némán és 

hangosan 

hibátlanul olvas 

ismert szöveget 

gyakorlás után. 

Némán és hangosan 

kevés hibával olvas 

ismert szöveget 

gyakorlás után. 

Némán és hangosan 

sok hibával olvas 

ismert szöveget 

gyakorlás után. 

Némán és 

hangosan nagyon 

sok hibával olvas 

ismert szöveget 

gyakorlás után 

Szövegértés A feldolgozott 

szöveg tartalmát 

kérdések 

segítségével 

hibátlanul 

mondja el.  

A feldolgozott 

szöveg tartalmát 

több segítő  kérdés 

alapján mondja el.  

A feldolgozott 

szöveg tartalmát 

több segítő  kérdés 

alapján nehezen, 

akadozva mondja el. 

A feldolgozott 

szöveg tartalmát 

több segítő kérdés 

alapján sem képes 

elmondani.  

Nyelvtani 

ismeretek 

A rövid és 

hosszú hangokat 

szóban és 

írásban 

hibátlanul 

megkülönbözteti

. 2-3 mondat 

helyes leírására 

/másolás, 

tollbamondás/ 

képes.  

Ismeri a tanult 

mondatfajtákat 

szóban és 

írásban.  

A rövid és hosszú 

hangokat szóban és 

írásban kis hibával 

megkülönbözteti. 2-

3 mondatot 

/másolás, 

tollbamondás/ kevés 

hibával ír le.  

A tanult 

mondatfajtákat 

szóban és írásban 

többnyire felismeri.  

A rövid és hosszú 

hangokat szóban és 

írásban sok hibával 

különbözteti meg.  

2-3 mondatot 

/másolás, 

tollbamondás/ sok 

hibával ír le.  

A tanult 

mondatfajtákat 

szóban és írásban 

nehezen ismeri fel. 

A rövid és hosszú 

hangokat szóban 

és írásban nagyon 

sok hibával 

különbözteti meg. 

2-3 mondatot 

/másolás, 

tollbamondás/ 

nagyon sok 

hibával ír le.  

A tanult 

mondatfajtákat 

szóban és írásban 

nem ismeri fel. 

Helyesírási 

ismeretek 

A kiejtéssel 

megegyező 

szavakat 

hibátlanul írja. 

Tudja a j hang 

biztos jelölését 

15-20 a 

tankönyvben 

A kiejtéssel 

megegyező szavakat 

kis hibával írja. Kis 

segítséggel tudja a j 

hang jelölését 15-20 

a tankönyvben 

előforduló szóban. 

Az egyszerű 

A kiejtéssel 

megegyező szavakat 

sok hibával írja. Sok 

segítséggel tudja a j 

hang jelölését 15-20 

a tankönyvben 

előforduló szóban. 

Az egyszerű 

A kiejtéssel 

megegyező 

szavakat nagyon 

sok hibával írja. 

Nagyon sok 

segítséggel tudja a 

j hang jelölését 15-

20 a tankönyvben 
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előforduló 

szóban.  

Az egyszerű 

szavakat 

hibátlanul 

választja el. 

Képes a 

mondatot 

helyesen tagolni.  

szavakat kis hibával 

választja el.  

Kis segítséggel 

képes mondatokat 

tagolni.  

szavakat sok hibával 

választja el. Sok 

segítséggel képes a 

mondatokat tagolni. 

előforduló szóban. 

Az egyszerű 

szavak 

elválasztását 

rendszeresen 

eltéveszti.  

A mondatokat nem 

képes tagolni.  

Íráskészség, 

írásbeli 

szövegalkotás 

 

Szabályosan 

alakítja és 

kapcsolja a 

betűket.  

Tisztán, 

olvashatóan, a 

tanulási 

folyamatoknak 

megfelelő 

szinten ír. 

Másoláskor nem 

vét írástechnikai 

hibát.  

Többnyire 

szabályosan alakítja 

és kapcsolja a 

betűket.  

Tisztán, 

olvashatóan, a 

tanulási 

folyamatoknak 

megfelelő szinten ír. 

Másoláskor kevés  

írástechnikai hibát 

vét.  

Gyakran 

szabálytalanul 

alakítja és kapcsolja 

a betűket.  

Nem elég tisztán, 

olvashatóan, nem a 

tanulási 

folyamatoknak 

megfelelő szinten ír. 

Másoláskor sok 

írástechnikai hibát 

vét. 

 

Szabálytalanul 

alakítja és 

kapcsolja a 

betűket.  

Nem tisztán, nem 

olvashatóan,  nem 

a tanulási 

folyamatoknak 

megfelelő szinten 

ír.  

Másoláskor 

nagyon sok 

írástechnikai hibát 

vét. 

 

Angol nyelv 

2. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelt Felzárkóztatásra 

szorul 

Beszédértés A tanuló jól 

megérti az 

idegen nyelvű 

információt, 

kérdéseket, 

utasításokat. 

A tanuló megérti 

az idegen nyelvű 

információt, 

kérdéseket, 

utasításokat. 

A tanuló 

segítséggel 

megérti az 

idegen nyelvű 

információt, 

kérdéseket, 

utasításokat. 

A tanuló nehezen 

érti meg az 

idegen nyelvű 

információt. 

Beszéd Helyesen 

válaszol a 

kérdésekre. 

Aktívan részt 

vesz a 

beszélgetésben. 

Válaszol a 

kérdésekre. 

Részt vesz a 

beszélgetésben. 

Segítséggel 

válaszol a 

kérdésekre. A 

beszélgetésben 

nem aktív. 

A kérdésekre 

segítséggel is 

nehezen válaszol. 

A beszélgetésben 

nem vesz részt. 
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Szókincs, 

olvasás 

Szókincse 

gazdag. A tanult 

szavakat jól 

olvassa. 

Szókincse jó. A 

tanult szavakat 

el tudja olvasni. 

Szókincse 

hiányos. A 

tanult szavakat 

nehezen olvassa 

el.  

Szókincse 

szegényes. A 

tanult szavakat 

nem tudja 

elolvasni.  

Íráskészség A tanuló 

hibátlanul tud 

másolni ismert 

elemekből álló 

mondatokat. 

A tanuló kevés 

hibával másol. 

A tanuló 

gyakran téveszt 

másoláskor. 

Sok hibával 

másol. 

 

Matematika 

2. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól  

teljesített 

Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásr

a szorul 

Számfogalom 

a százas 

számkörben 

Számfogalma 

kialakult, biztos 

Számfogalma 

megfelelő 

Számfogalma 

bizonytalan 

Számfogalma 

gyenge 

Műveletek 

értelmezése, 

műveletvégzé

s 

Az 

alapműveleteket, 

összeadást, 

kivonást, 

bennfoglalást, 

maradékos 

osztást értelmezi 

és hibátlanul 

alkalmazza. 

Az 

alapműveleteket, 

összeadást, 

kivonást, 

bennfoglalást, 

maradékos 

osztást értelmezi 

, kis segítséggel 

vagy kevés 

hibával 

alkalmazza  

Az 

alapműveleteket, 

összeadást, 

kivonást, 

bennfoglalást, 

maradékos osztást 

értelmezi, több 

segítséggel és 

több hibával 

alkalmazza. 

Az 

alapműveleteket, 

összeadást, 

kivonást, 

bennfoglalást, 

maradékos 

osztást nem 

tudja értelmezni  

több segítséggel 

és   nem képes 

alkalmazni. 

Összefüggése

k, 

kapcsolatok, 

szöveges 

feladatok 

A kapcsolatokat 

helyesen 

felismeri, a 

szöveges 

feladatokat 

hibátlanul oldja 

meg.  

Képes állítások 

megfogalmazásár

a, nyitott 

mondatok 

készítésére. 

A kapcsolatokat 

helyesen 

felismeri, a 

szöveges 

feladatokat 

hibátlanul oldja 

meg.  

Képes állítások 

megfogalmazásár

a, nyitott 

mondatok 

készítésére. 

A kapcsolatokat 

felismerésénél, a 

szöveges 

feladatok 

megoldásánál, 

állítások 

megfogalmazásán

ál, nyitott 

mondatok 

készítésénél sok 

segítséget igényel. 

A kapcsolatokat 

nem ismeri fel.  

A szöveges 

feladatok 

megoldására, 

nyitott mondatok 

felírására, 

állítások 

megfogalmazásá

ra sok 

segítségadás 

mellet sem 

képes.  
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Sorozatok A sorozatok 

szabályait 

felismeri, 

hibátlanul követi.  

Sorozatok 

alkotására is 

képes. 

A sorozatok 

szabályait kis 

segítséggel 

felismeri.  

Kevés hibával 

dolgozik.  

A sorozatokat sok 

hibával folytatja.  

A sorozatok 

folytatására nem 

képes.  

Függvények A számok 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

megjelenítésére 

hibátlanul képes 

A számok 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

megjelenítésére 

kevés hibával 

képes 

 

A számok 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

megjelenítésére 

sok hibával képes 

A számok 

mennyiségek 

közötti 

kapcsolatok 

megjelenítésére 

nem képes 

Geometria, 

síkidomok  

testek 

tükrözés 

A térbeli 

tájékozódást 

szolgáló 

kifejezéseket 

helyesen 

használja. 

A síkidomok, 

testek másolását, 

tulajdonságainak 

meghatározását 

hibátlanul végzi. 

A térbeli 

tájékozódást 

szolgáló 

kifejezéseket 

helyesen 

használja.  

A síkidomok, 

testek másolását, 

tulajdonságainak 

meghatározását 

kevés hibával 

végzi. 

A térbeli 

tájékozódást 

szolgáló 

kifejezéseket 

helyesen 

használja. A 

síkidomok, testek 

másolását, 

tulajdonságainak 

meghatározását 

sok hibával végzi. 

A térbeli 

gondolkodása 

kialakulatlan. 

Mérés, 

mérhető 

tulajdonságok 

A tanult 

mértékegységeke

t (kg dkg l dl óra  

perc nap hét 

hónap év) ismeri 

és hibátlanul 

alkalmazza 

A tanult 

mértékegységeke

t (kg dkg l dl óra  

perc nap hét 

hónap év) ismeri  

és kevés hibával 

alkalmazza 

A tanult 

mértékegységeket 

(kg dkg l dl óra  

perc nap hét 

hónap év) részben 

ismeri  és sok 

hibával 

alkalmazza 

A tanult 

mértékegységek

et (kg dkg l dl 

óra  perc nap hét 

hónap év) nem 

ismeri  és 

alkalmazásukra 

sem képes. 

Valószínűség 

statisztika 

A biztos, nem 

biztos, lehetséges 

fogalmakat 

ismeri és jól 

alkalmazza 

A biztos, nem 

biztos, lehetséges 

fogalmakat 

ismeri és kis 

hibával 

alkalmazza 

A biztos, nem 

biztos, lehetséges 

fogalmakat 

részben ismeri és 

sok hibával 

alkalmazza 

A biztos, nem 

biztos, 

lehetséges 

fogalmakat nem 

érti ezért 

alkalmazni sem 

képes. 
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Környezetismeret  

2. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

A megismerési 

módszerek 

alapozása 

Önállóan felismeri a 

környezetében lévő 

tárgyak, élőlények 

érzékelhető 

tulajdonságait. 

Képes 

tapasztalatairól 

kérdések 

segítségével 

beszámoló adására.  

Ráirányítva 

figyelmét 

felismeri a 

környezetében 

lévő tárgyak, 

élőlények 

érzékelhető 

tulajdonságait. 

Kis segítséggel 

képes 

tapasztalatairól 

kérdések 

segítségével 

beszámoló 

adására. 

Fokozottan 

irányítva figyelmét 

felismeri a 

környezetében 

lévő tárgyak, 

élőlények 

érzékelhető 

tulajdonságait. 

Nehezen képes 

tapasztalatairól 

kérdések 

segítségével 

beszámoló 

adására. 

Fokozottan 

irányítva figyelmét 

sem ismeri fel a 

környezetében 

lévő tárgyak, 

élőlények 

érzékelhető 

tulajdonságait.  

Nem képes 

tapasztalatairól 

kérdések 

segítségével 

beszámoló 

adására. 

Az élettelen 

természet 

alapismeretei 

Tudja a 

környezetében 

előforduló anyagok 

érzékelhető, 

mérhető, nem 

mérhető 

tulajdonságait. 

Képes a tanult 

anyagok 

csoportosítására. 

Ismeri a 

tulajdonság-funkció 

kapcsolatokat.  

Segítséggel tudja 

a környezetében 

előforduló 

anyagok 

érzékelhető, 

mérhető, nem 

mérhető 

tulajdonságait. 

Általában képes 

a tanult anyagok 

csoportosítására. 

Többnyire ismeri 

a tulajdonság-

funkció 

kapcsolatokat. 

Csak sok 

segítséggel tudja a 

környezetében 

előforduló 

anyagok 

érzékelhető, 

mérhető, nem 

mérhető 

tulajdonságait. 

Nehezen képes a 

tanult anyagok 

csoportosítására. 

Nehezen ismeri fel 

a tulajdonság-

funkció 

kapcsolatokat. 

Sok segítséggel 

sem tudja a 

környezetében 

előforduló 

anyagok 

érzékelhető, 

mérhető, nem 

mérhető 

tulajdonságait. 

Nem képes a 

tanult anyagok 

csoportosítására. 

Nem ismeri fel a 

tulajdonság-

funkció 

kapcsolatokat. 

Tájékozódási 

alapismeretek 

Ismeri az iskola 

környékét.  

Megfelelően 

ismeri az iskola 

környékét. 

Nagyjából ismeri 

az iskola 

környékét. 

Nem ismeri 

megfelelően az 

iskola környékét.  

A lakóhely 

ismerete 

Tudja a település és 

környéke 

felszínének jellemző 

formáit.  

Kis segítséggel 

tudja a település 

és környéke 

Irányítottan tudja a 

település és 

környéke 

Nem tudja a 

település és 

környéke 
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felszínének 

jellemző formáit. 

felszínének 

jellemző formáit. 

felszínének 

jellemző formáit. 

Testünk és 

életműködésünk 

Önállóan megnevezi 

életműködéseink 

főbb jellemzőit. 

Ismeri legfontosabb 

szerveink szerepét 

életünkben. 

Tisztában van a 

helyes fog- és 

testápolás 

szabályaival és 

alkalmazza is. 

Tisztában van a 

környezetünk 

szervezetünkre 

gyakorolt 

legártalmasabb 

hatásaival. 

Kis segítséggel 

megnevezi 

életműködéseink 

főbb jellemzőit. 

Általában ismeri 

legfontosabb 

szerveink 

szerepét 

életünkben. 

Tisztában van a 

helyes fog- és 

testápolás 

szabályaival és 

alkalmazza is. 

Többnyire 

tisztában van a 

környezetünk 

szervezetünkre 

gyakorolt 

legártalmasabb 

hatásaival. 

Sok segítséggel 

megnevezi 

életműködéseink 

főbb jellemzőit. 

Nem ismeri 

megfelelően 

legfontosabb 

szerveink szerepét 

életünkben. 

Tisztában van a 

helyes fog- és 

testápolás 

szabályaival de 

nem alkalmazza. 

Nincs tisztában 

környezetünk 

szervezetünkre 

gyakorolt 

legártalmasabb 

hatásaival. 

Sok segítséggel 

sem tudja 

megnevezni 

életműködéseink 

főbb jellemzőit. 

Nem ismeri 

legfontosabb 

szerveink szerepét 

életünkben. 

Tisztában van a 

helyes fog- és 

testápolás 

szabályaival de 

nem  alkalmazza. 

Nem tudja 

környezetünk 

szervezetünkre 

gyakorolt 

legártalmasabb 

hatásait. 

Az élő természet 

alapismeretei 

Tudja és önállóan 

megnevezi a 

növényi 

táplálékainkat, a 

gyümölcsök és 

zöldségek szerepét 

az egészséges 

táplálkozásban, a 

vad- és háziállatok 

közötti 

különbségeket. 

Hibátlanul 

csoportosítja az 

élőlényeket jellemző 

jegyeik alapján. 

Észreveszi, hogy 

egy adott ok 

befolyásolja a 

jelenség létrejöttét.  

Kis segítséggel 

tudja és önállóan 

megnevezi a 

növényi 

táplálékainkat, a 

gyümölcsök és 

zöldségek 

szerepét az 

egészséges 

táplálkozásban, a 

vad- és 

háziállatok 

közötti 

különbségeket. 

Többnyire 

hibátlanul 

csoportosítja az 

élőlényeket 

jellemző jegyeik 

alapján. 

Irányítva, csak sok 

segítséggel tudja 

megnevezni a 

növényi 

táplálékainkat, a 

gyümölcsök és 

zöldségek szerepét 

az egészséges 

táplálkozásban, a 

vad- és háziállatok 

közötti 

különbségeket. 

Gyakran hibásan 

csoportosítja az 

élőlényeket 

jellemző jegyeik 

alapján. Nem veszi 

észre, hogy egy 

adott ok 

Irányítva, sok 

segítséggel sem 

tudja megnevezni 

a növényi 

táplálékainkat, a 

gyümölcsök és 

zöldségek szerepét 

az egészséges 

táplálkozásban, a 

vad- és háziállatok 

közötti 

különbségeket. 

Hibásan 

csoportosítja az 

élőlényeket 

jellemző jegyeik 

alapján. Nem veszi 

észre, hogy egy 

adott ok 
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Észreveszi, hogy 

egy adott ok 

befolyásolja a 

jelenségeket.  

befolyásolja a 

jelenségeket.  

befolyásolja a 

jelenség létrejöttét. 

 

Technika  

2. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Anyagok és 

megmunkálá-

suk 

Kézügyessége 

nagyon jó, 

kreatívan vesz részt 

a munkában. Ismeri 

az anyagok tanult 

tulajdonságait. 

Tudja biztosan, 

balesetmentesen 

használni az 

eszközöket. El 

tudja mondani a 

papírkészítés 

műveleti sorrendjét. 

Kézügyessége jó, 

vesz részt a 

munkában. 

Ismeri az 

anyagok tanult 

tulajdonságait. 

Tudja biztosan, 

balesetmentesen 

használni az 

eszközöket. 

Kérdések alapján 

el tudja mondani 

a papírkészítés 

műveleti 

sorrendjét. 

Kicsit ügyetlen de 

igyekszik elvégezni a 

feladatokat. Sok 

hibával ismeri fel az 

anyagok tanult 

tulajdonságait. 

Eszközhasználata 

nehézkes. Nehezen 

tudja elmondani a 

papírkészítés 

műveletsorát.  

Kézügyessége 

gyenge, 

munkájában nem 

kitartó, nem 

figyel eléggé az 

utasításokra. 

Gyakran nem is 

dolgozni. 

Felszerelése 

nincs, rendetlen a 

környezete. 

Munkához való 

viszonya nem 

megfelelő. Lassú, 

rendszerint 

elmarad társaitól, 

nem készül el a 

feladatokkal. 

Nem tudja 

elmondani a 

papírkészítés 

műveletsorát 

kérdések alapján 

sem. 

Tervezés, építés Képes egyszerű 

tárgy (pompon, 

rongybaba, 

papírkorona stb.)  

tervezésére, 

készítésére, egyéni 

elképzelés 

megvalósítására 

Kis segítséggel 

képes egyszerű 

tárgy (pompon, 

rongybaba, 

papírkorona stb.)  

tervezésére, 

készítésére, 

egyéni elképzelés 

megvalósítására 

Sok segítséggel 

képes egyszerű tárgy 

(pompon, rongybaba, 

papírkorona stb.)  

tervezésére, 

készítésére. 

Nem 

képes egyszerű 

tárgy (pompon, 

rongybaba, 

papírkorona stb.) 

tervezésére, 

készítésére, 

egyéni elképzelés 

megvalósítására 
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Mérés Helyesen tud 

mérni. Ismeri a 

látszati rajz, 

méretrajz, 

kicsinyítés, 

nagyítás 

fogalmakat. 

Kis segítséggel 

helyesen tud 

mérni. 

Néha tévesztve 

ismeri a látszati 

rajz, méretrajz, 

kicsinyítés, 

nagyítás 

fogalmakat. 

Sok segítséggel képe 

helyesen mérni. 

Bizonytalanul ismeri 

fel a látszati rajzot.  

Sok segítséggel 

nehézkesen tud 

mérni. 

Nem ismeri 

megfelelően a 

látszati rajz, 

méretrajz, 

kicsinyítés, 

nagyítás 

fogalmakat. 

Közlekedési 

ismeretek 

Ismeri és 

alkalmazza a 

biztonságos 

közlekedés 

szabályait. Tudja a 

forgalomirányítás 

jelzéseit,  

A 

gyalogátkelőhely, 

fontos jelzőtáblák, 

vasúti sorompók, 

fénysorompók 

jelentését. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

biztonságos 

közlekedés 

szabályait. 

Többnyire tudja 

a 

forgalomirányí-

tás jelzéseit, a 

gyalogátkelőhely

, fontos 

jelzőtáblák, 

vasúti sorompók, 

fénysorompók 

jelentését. 

Segítséggel ismeri és 

nem megbízhatóan 

alkalmazza a 

biztonságos 

közlekedés 

szabályait.   

Hibákkal tudja a 

forgalomirányítás 

jelzéseit, a 

gyalogátkelőhely, 

fontos jelzőtáblák, 

vasúti sorompók, 

fénysorompók 

jelentését. 

Nem eléggé 

ismeri és nem 

megbízhatóan 

alkalmazza a 

biztonságos 

közlekedés 

szabályait.   

Nem tudja a 

forgalomirányítás 

jelzéseit, a 

gyalogátkelőhely, 

fontos 

jelzőtáblák, 

vasúti sorompók, 

fénysorompók 

jelentését. 

Háztartástan, 

életvitel 

Kreatívan részt 

vesz az osztály 

díszítésében, a házi 

és osztálytakarítá-

sokban. Sikeresen 

végzi a kézi varrás 

egyszerű feladatait. 

Részt vesz az 

osztály 

díszítésében, a 

házi és osztály-

takarításokban. 

Elvégzi a kézi 

varrás egyszerű 

feladatait. 

Kicsit ügyetlenül 

vesz vészt az osztály 

díszítésében, a házi és 

osztálytakarításokban

. Nem túl sikeresen 

végzi a kézi varrás 

egyszerű feladatait. 

Nem akar részt 

venni az osztály 

díszítésében, a 

házi és 

osztálytakarí-

tásokban. Igen 

nehezen, sok 

unszolásra , nem 

megfelelően 

végzi el a kézi 

varrás egyszerű 

feladatait. 
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Rajz  

2. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatás

ra szorul 

Eszközhaszná-

lat 

Eszközhasználata 

kiváló, felszerelése 

mindig hiánytalan, 

munkavégzése 

kifogástalan. 

Kitartó, szorgalmas. 

Munkája tetszetős, 

tiszta. 

Eszközhasználata 

jó, felszerelése 

általában 

hiánytalan, 

munkavégzésében 

irányításra szorul. 

Többnyire kitartó, 

szorgalmas. 

Munkája nem 

mindig tetszetős és 

tiszta. 

Eszközhasználata 

megfelelő, 

felszerelése néha 

hiányos, 

munkavégzésében 

irányításra szorul. 

Nem elég kitartó, 

lehetne 

szorgalmasabb. 

Munkája nem elég 

tetszetős és gyakran 

maszatos. 

Eszközhaszná-

lata nem 

megfelelő. 

Felszerelése 

hiányos. Nem 

akar dolgozni. 

Kézügyessége 

gyenge. 

Munkája 

befejezetlen, 

rendetlen. 

Ábrázolás Arányosan, 

pontosan ábrázol. 

Ötletes 

kompozíciókat 

készít.  

Dinamikusan 

dolgozik és tervének 

megfelelően 

alkalmazza a 

megfelelő 

eszközöket.  

Ki tudja fejezni 

élményeit, meg tud 

rajzolni egyszerű 

helyzeteket, 

változásokat.  

A képelemeket tudja 

rendezni, egyszerű 

tárgyakat tud 

készíteni.  

Meg tud nevezni 

néhány műalkotást, 

művészt. 

Többnyire 

arányosan ábrázol. 

kompozíciókat 

készít. 

Lendületességre 

törekszik és 

próbálja kifejezni 

élményeit, és az 

egyszerű 

helyzeteket.  

Irányítással jól 

használja a 

tervéhez illő 

eszközöket.  

A képelemeket 

többnyire helyesen 

rendezi. Kis 

segítséggel meg 

tud nevezni 

néhány 

műalkotást, 

művészt. 

Elnagyoltan ábrázol.  

Kapkodva állítja 

össze kompozícióit. 

Nehezen fejezi ki 

élményeit, és az 

egyszerű 

helyzeteket.  

Irányítással tudja 

csak jól használni a 

tervéhez illő 

eszközöket.  

A képelemeket 

többnyire nem 

helyesen rendezi.  

Segítséggel és csak 

nehezen tud 

megnevezni néhány 

műalkotást, 

művészt. 

Elnagyoltan 

ábrázolja a 

formákat. Az 

alakok nehezen 

felismerhetők. 

A színeket, 

eszközöket nem 

megfelelően 

használja.  

Nem tudja 

elfogadhatóan 

kifejezni 

élményeit.  

A képelemeket 

helytelenül 

rendezi. 

Egyszerű 

tárgyakat sem 

tud sikeresen 

elkészíteni. 

Nem tud tanult 

műalkotásokat, 

művészeket 

megnevezni 
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Ének-zene  

2. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatás

ra szorul 

Éneklés Szívesen énekel, 

kezdeményező.  

Örömét leli az éneklésben. 

A tanult dalokat tudja a 

tempójelzések és a 

dinamikai jelek 

alkalmazásával. 

Megtanulja és felidézi a 

gyermekjátékokat, 

népszokásokat. Hibátlanul 

énekli a pentaton 

dallamokat.  

Szívesen énekel. 

Általában örömét 

leli az éneklésben.  

A tanult dalokat kis 

hibával tudja.  

Nem mindig veszi 

figyelembe a 

tempójelzést és a 

dinamikai jeleket. 

Általában 

megtanulja és 

felidézi a 

gyermekjátékokat, 

népszokásokat. 

 Kis hibával énekli a 

pentaton dallamokat.  

Nem szívesen 

énekel.  

Általában nem leli 

örömét az 

éneklésben.  

A tanult dalokat sok 

hibával tudja.  

Nem mindig veszi 

figyelembe a 

tempójelzést és a 

dinamikai jeleket. 

Amikor megtanulja 

fel tudja idézni a 

gyermekjátékokat, 

népszokásokat. 

Hibásan énekli a 

pentaton dallamokat. 

Az órai 

munkában nem 

vesz részt, nem 

próbál 

képességeinek 

megfelelően  

énekelni.  

Nem tanulja 

meg, ezért 

felidézni sem 

tudja a 

gyermekjáté-

kokat, 

népszokásokat. 

Hibásan énekli 

a pentaton 

dallamokat.  

Zenehallg

atás 

Felismeri hangzás alapján 

a legfontosabb vonós és 

fúvóshang szereket. 

Kis segítséggel 

felismeri hangzás 

alapján a 

legfontosabb vonós 

és fúvóshang 

szereket.  

Nehezen ismeri fel 

hangzás alapján a 

legfontosabb vonós 

és fúvóshang 

szereket. 

Nem ismeri fel 

hangzás alapján 

a legfontosabb 

vonós és 

fúvóshang 

szereket. 

Improvi-

záció 

Hibátlanul oldja meg a 

ritmusfelelgetést.  

Képes ritmusoszcinátó 

szerkesztésére és 

előadására 

Többnyire hibátlanul 

oldja meg a 

ritmusfelelgetést. 

Kis segítséggel 

képes 

ritmusoszcinátó 

szerkesztésére és 

előadására 

Sok hibával oldja 

meg a 

ritmusfelelgetést. 

Nem képes önállóan 

ritmusoszcinátó 

szerkesztésére és 

előadására 

Nem tudja 

megoldani a 

ritmusfelelge-

tést. 

Nem képes 

ritmusoszcinátó 

szerkesztésére 

és előadására 

Zenei 

ismeretek 

Tudja a félértékű ritmus 

és szünetjelet, az újonnan 

belépő pentaton 

dallamhangok  

( lá szó mi ré dó lá) 

kézjeleit .  

Néha tévesztve tudja 

a félértékű ritmus és 

szünetjelet, az 

újonnan belépő 

pentaton 

dallamhangok ( lá 

szó mi ré dó lá) 

Sokszor hibásan 

tudja a félértékű 

ritmus és szünetjelet, 

az újonnan belépő 

pentaton 

dallamhangok  

Nem tudja a 

félértékű ritmus 

és szünetjelet, 

az újonnan 

belépő pentaton 

dallamhangok  
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A hangkészletet sikeresen 

el tudja helyezni 

különböző 

magasságokban. 

kézjeleit. A 

hangkészletet 

többnyire sikeresen 

el tudja helyezni 

különböző 

magasságokban. 

( lá szó mi ré dó lá) 

kézjeleit . A 

hangkészletet nem 

tudja minden 

esetben hibátlanul  

elhelyezni 

különböző 

magasságokban. 

( lá szó mi ré dó 

lá) kézjeleit .  

A hangkészletet  

nem tudja 

helyezni 

különböző 

magasságokban. 

 

Testnevelés  

2. osztály 

 

 Kiválóan teljesített Jól  

teljesített 

Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Járások, 

futások, 

szökdelések, 

ugrások, 

dobások 

A járásokat, futásokat, 

szökdeléseket, 

ugrásokat, dobásokat 

hibátlanul hajtja 

végre. A játékokban 

szívesen részt vesz. 

A járásokat, 

futásokat, 

szökdeléseket, 

ugrásokat, 

dobásokat általában 

hibátlanul hajtja 

végre. A játékokban 

részt vesz. 

A járásokat, 

futásokat, 

szökdeléseket, 

ugrásokat, 

dobásokat gyakran 

hibásan hajtja 

végre. A játékok 

során passzív.  

A járásokat, 

futásokat, 

szökdeléseket, 

ugrásokat, 

dobásokat 

szabálytalanul 

hajtja végre.  

A játékokban nem 

vesz részt. 

Támasz, 

függés, 

egyensúly-

gyakorlatok 

A helyváltoztatást 

vízszintes és rézsutos 

padon, hason és 

hanyattfekvésben és 

különböző járásokban 

helyesen végzi. A 

guruló-átfordulásokat 

guggoló támaszból, 

terpeszállásból 

egyaránt hibátlanul 

végzi. Tarkónállása, 

zsugorfejenállása 

sikeres.  

A helyváltoztatást 

vízszintes és 

rézsutos padon, 

hason és 

hanyattfekvésben és 

különböző 

járásokban többnyire 

helyesen végzi.  

A guruló-

átfordulásokat 

guggoló támaszból, 

terpeszállásból kis 

hibával végzi. 

Tarkónállása, 

zsugorfejenállás 

többnyire sikeres. 

A helyváltoztatást 

vízszintes és 

rézsutos padon, 

hason és 

hanyattfekvésben 

és különböző 

járásokban 

többnyire sokszor 

helytelenül végzi. 

A guruló-

átfordulásokat 

guggoló 

támaszból, 

terpeszállásból sok 

hibával végzi. 

Tarkónállása, 

zsugorfejenállása 

sokszor sikertelen.  

A helyváltoztatást 

vízszintes és 

rézsutos padon, 

hason és 

hanyattfekvésben 

és különböző 

járásokban 

helytelenül végzi. 

A guruló-

átfordulásokat 

guggoló 

támaszból, 

terpeszállásból 

nem megfelelően 

végzi. 

Tarkónállása, 

zsugorfejenállása 

sikertelen. 
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Labda- 

gyakorlatok 

A gyakorlatokat 

ügyesen,  

ütközések 

elkerülésével végzi.  

A gyakorlatokat 

többnyire ügyese 

végzi. 

A gyakorlatokat 

nem mindig 

ügyesen, sokszor 

ütközve végzi. 

A gyakorlatokat 

ügyetlenül, 

ütközve végzi. 

Küzdőjáté-

kok 

Lelkesen, hibátlanul 

hajtja végre a 

feladatokat 

Lelkesen, néha 

tévesztve hajtja 

végre a feladatokat.  

Megfelelően hajtja 

végre a 

feladatokat.  

A feladatokat 

szabálytalanul 

hajtja végre.  

Szabadidős 

sporttevé-

kenység 

A szabadidős sport- 

tevékenységekben 

aktívan részt vesz.  

A szabadidős sport- 

tevékenységekből 

gyakran kivonja 

magát. 

A szabadidős 

sport- 

tevékenységeket 

nem szívesen 

végzi.  

A szabadidős 

sport- 

tevékenységekben 

nem vesz részt.  

Úszás Az úszótanfolyamot 

eredményesen végzi. 

Az úszótanfolyamot 

jól végzi. 

Az 

úszótanfolyamot 

megfelelően végzi. 

Az 

úszótanfolyamot 

sikertelenül végzi. 

 

Informatika 

2. osztály 

 

 Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkóztatásra 

szorul 

Tájékozódása az 

informatikai 

környezetben 

Magabiztosan és 

helyesen használja 

az informatikai 

eszközöket. 

Többnyire helyesen 

használja az 

informatikai 

eszközöket. 

Irányítással 

használja az 

informatikai 

eszközöket. 

Felzárkóztatásra 

szorul, ha csak 

segítséggel tudja 

használni az 

informatikai 

eszközöket 

Felhasználói 

felület kezelése 

Képes az ismert 

programok 

indítására és 

használatára. 

Legtöbbször képes 

az ismert programok 

indítására és 

használatára. 

Kevés 

hiányossággal 

képes az ismert 

programok 

indítására és 

használatára. 

Legtöbbször tanári 

segítségre szorul 

az ismert 

programok 

indítása és 

használata során. 

Infotechnológia Képes írásos, 

rajzos jelek 

megértésére, 

egyszerű  jelekkel 

történő 

rögzítésére. 

Többnyire képes 

írásos, rajzos jelek 

megértésére,  

egyszerű  jelekkel 

történő rögzítésére. 

Kevésbé képes 

írásos, rajzos 

jelek 

megértésére, 

egyszerű  jelekkel 

történő 

rögzítésére. 

Nem, vagy alig 

képes írásos, 

rajzos jelek 

megértésére, 

egyszerű  jelekkel 

történő 

rögzítésére. 

Internet 

használata 

A megismert 

böngészőt segítség 

nélkül 

A megismert 

böngészőt kis 

A megismert 

böngészőt 

A megismert 

böngészőt nem 

tudja 
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használja. segítséggel 

használja. 

segítséggel 

használja. 

Használni. 

Egyszerű 

algoritmusok 

értelmezése 

Önállóan képes 

tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

Kis segítséggel 

képes tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

Több segítséggel 

képes 

tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

Nem, vagy alig 

képes 

tevékenységek 

algoritmizálására, 

egyszerű alakzat 

megrajzolására. 

 

2.1.4.4. A félévi és az év végi osztályzatok megállapításának szempontjai 

 Félévente, a heti 1-2 órás tantárgyak esetében havonta legalább egy jeggyel kell értékelni 

a tanulók teljesítményét, a heti 3-5 órás tárgyak esetében a havi jegyek számát félévente 

kettővel meg kell növelni. 

 Figyelembe kell venni az év közben szerzett érdemjegyek tendenciáját (fejlődés, 

hanyatlás). 

 Kétes jegy esetén a témazárókat nagyobb súllyal kell figyelembe venni a jegylezárásnál. 

 A tanulónak lehetőséget kell adni a javításra. 

 

2.1.5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett 

tevékenységre, magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő eredményekre kell 

figyelemmel lenni. 

 A tanuló évközben tanulmányi eredményét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök 

havonként értékeli, és tájékoztató füzetben írásbeli dicséretben részesíti azt a tanulót, aki 

kiemelkedően jó, egyenletes tanulmányi munkát végzett, illetőleg szorgalmával vagy 

magatartásával kitűnt társai közül. Szaktanári, illetőleg osztályfőnöki dicséretben 

részesíthető az a tanuló is, aki az előző havi értékeléshez képest lényegesen javított; 

tanulmányi eredménye, illetőleg szorgalma vagy magatartása kedvező módon 

megváltozott. 

 Legalább kettő szaktanár és az osztályfőnök javaslata alapján igazgatói írásbeli dicséretben 

részesíthető tanév közben az a tanuló, aki hosszabb időben keresztül kitűnt társai közül jó 

tanulmányi eredményével, példás magatartásával és szorgalmával. 
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 Igazgatói dicsérő oklevelet és jutalomkönyvet kell adni annak a tanulónak, aki az év végi 

osztályzata alapján kitűnő eredményt ért el. 

 Igazgatói dicsérő, oklevélben és könyvjutalomban kell részesíteni azt a tanulót, aki az 

iskolán kívül rendezett tanulmányi versenyen, sportvetélkedőn, kulturális versenyen, 

művészeti versenyen elsőtől tizedik helyezést ért el. Megyei és országos verseny esetén 

ugyanez az elismerés illet meg azt a tanulót, aki első-huszadik helyezést ért el. 

 Igazgatói elismerő oklevéllel és dicsérettel kell kitüntetni azt a tanulót, aki kiemelkedő jó 

közösségi munkát végzett, illetőleg az iskola által szervezett különböző 

megmozdulásokon, sport, hulladékgyűjtés stb. kiemelkedő eredményt ért el. 

 Az iskola ezen túlmenően jutalmazhatja azt a tanulót, aki: 

o eredményes, kulturális tevékenységet folytat, 

o kimagasló sportteljesítményt ér el, 

o a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 

vagy kiemelkedő közösségi munkát végzett emlékplakettet kap, amelyet a ballagási 

ünnepélyen az iskola közössége előtt veheti át. 

 

Jutalmazásra a diákközösségek, az osztályfőnök és a szaktanár tehet javaslatot.  

 

A jutalmazás formái 

Az iskolában elismeréskent a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret, 

 könyvjutalom. 

 

2.1.6. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a tantervi követelményeket az 

adott évfolyamon minden tantárgyból teljesíti. 
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 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

érdemjegyei alapján határozzák meg.  

 A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem 

tudta teljesíteni. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 

engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

 Ha a tanuló 2-8. tanév végén egy vagy két tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

 Ha a tanuló 2-8. évfolyamon háromnál több tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, 

évfolyamot ismételni köteles. 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott (igazolt + igazolatlan együtt), 

- magántanuló volt, 

- az adott tantárgy óráinak 20%-áról hiányzott. 

 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai 

a következők: 

 1-4. évfolyamon: 

 magyar nyelv, irodalom, matematika, természetismeret, (idegen nyelv 4. évfolyam) 

 5-6. évfolyamon: 

magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, természetismeret, idegen nyelv 

 7-8. évfolyamon: 

 magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen 

nyelv 

Ha a tanuló a 4-8. évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” 

osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 
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2.1.7. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei: 

 Illeszkedjék a helyi tanterv tananyag struktúrájához. 

 Évfolyamonként egymásra épülő eszközcsalád legyen. 

 Életkornak megfelelő tartalom, forma, betű, kép, szöveg legyen benne. 

 Munkáltasson, szemléltessen, gondolkoztasson. 

 Alkalmas legyen az önálló tanulásra, felzárkózásra. 

 Logikusan egymásra épülő, áttekinthető tananyaggal rendelkezzen. 

 Segítse a differenciálást. 

 Tartós, szép kivitelű és továbbadható, több éven át használható legyen. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg, a következő szempontok 

alapján:  

 a taneszköz feleljen meg a helyi tantervünknek, 

 előnyben részesítjük azokat az eszközöket, melyeket több tanéven keresztül használhatók, 

 állandóságra törekszünk, 

 olyan nyomtatott taneszközöket használunk, melyeket az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma hivatalosan tankönyvvé nyilvánított, 

 a taneszköz ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb jogszabályban 

foglaltak meghatároznak, 

 a pedagógus a minőségi típus és ár megjelölése nélkül olyan ruházati vagy más felszerelés 

beszerzését kérheti, amely nélkülözhetetlen a tanórai foglalkozáson való részvételhez, 

illetve a tanított tananyag elsajátításához. 

 

Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának korlátai: 

 nem választható olyan tankönyv, amely az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás 

jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak, 

 tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és 

más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul, 

 a szülői szervezet és DÖK a szülőkre háruló kiadásokat korlátozhatja. 
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A következő tanévben szükséges tankönyvekről az iskola igazgatója minden év január 25-ig 

tájékoztatja a szülőket, a taneszközökről az előző tanév végén az osztályfőnökök tájékoztatnak. 

 

A tankönyvmegrendelés az iskola feladata. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők 

kötelessége. 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók a tankönyveket ingyenesen kapják, illetve az iskolai 

könyvtárból kölcsönözhetik. A tanulóknak kölcsönözhető tartós könyvekkel a szülők anyagi 

terhelését csökkenthetjük. 

 

2.1.8. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

2.1.8.1. A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó szabályok 

Iskolánk egyházi fenntartású, ezért a köznevelésről szóló törvény rendelkezése alapján hit- és 

erkölcstan oktatás folyik heti 2-2 órában. Minden tanuló felekezetének megfelelő hitoktatásban 

részesül, ha nincs megkeresztelve, az evangélikus hittant fogja tanulni.  

Az iskolai keretek között folyó hitoktatás szervezése, tartalmának meghatározása és 

felügyeletének ellátása az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró jogi személy hatáskörébe 

tartozik. 

 

2.1.8.2. Egész napos iskola 

Az általános iskola a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek 

megfelelően egész napos iskolaként is működhet. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési 

forma, amelyben a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen 

szétosztva szervezi meg az intézmény az 1-4. évfolyamon elfogadott pedagógiai programja szerint. 

Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, így támogatva 

a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. 

A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak 

vagy más, az iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló 

tanulásnak. 

 

Az egész napos iskola mellett szóló érveink: 

 átmenetet biztosít az óvoda és iskola között, 

 az iskolába érkező kisgyereknek azt az érzelmi biztonságot nyújtjuk, amit az óvodában 3-

4 év alatt megkapott, 
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 fontos számunkra, hogy az óvodában kialakított étkezési rendet az iskolában is megtartsuk, 

 a tanulókkal két tanító foglalkozik, az egyik délelőtt, a másik délután heti váltásban, 

 figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, terhelhetőségét, a napi tanórai 

foglalkozások hosszát, 

 alkalmazzuk a differenciálás elvét, 

 az egész napos iskolai nevelésben és oktatásban a tanítási napokra nem adunk házi 

feladatot, mert az ismeretek megszilárdítása, gyakoroltatása az önálló foglalkozásokon 

történik, 

 kivételt képez az idegen nyelv (a szülők tájékoztatása alapján), melynek a szókincs 

fejlesztés a célja, minden tanórához kapcsolódóan, 

  szorgalmi időben szabadnapokra és szünetekre nem adunk házi feladatot, biztosítva ezzel 

a tanulók pihenését, „regenerálódását, 

 ez a képzési forma lehetőséget biztosít színvonalas kulturális programokon (színház, 

hangverseny, kézműves foglalkozások, stb.) való részvételre. 

 

2.1.8.3. Természettudományos nevelés 

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás rendszerének 

kiemelt feladata. A természetben megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, 

kísérleti modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok 

természettudományos szemlélete. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos 

gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is 

használható elemeinek gyakorlati elsajátítása az iskola kiemelt feladata. Fontos, hogy a 

természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és 

tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és 

megoldása során. Iskolánkban az átlagosnál elmélyültebb természettudományos érdeklődés 

felkeltését és a tehetséggondozást az emelt óraszámú tantárgyi programok biztosítják.  

 

A cél olyan gyerekek nevelése, akik a világra nyitottak, felismerik a problémákat, keresik az 

okokat, egyszerű következtetéseket tudnak levonni tapasztalati tényekből, és életkoruknak 

megfelelő válaszokat adnak a felvetődött kérdésekre. Ez a gondolkodásmód segít eligazodni a 

természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a világ megismerésének lehetőségét, a 

mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését szolgálja. 
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2.1.8.4. Mindennapos testnevelés 

Napjainkban egyre több a mozgásszegény életmódot folytató gyermek. A keringési, légzési és 

mozgásszervi betegségek, a tartáshibák, gerinc deformitások, mozgászavarok száma növekvő 

tendenciát mutat. 

A mindennapos testmozgás preventív szerepének jelentősége megnőtt a tanulók egészséges 

életmódra nevelésében.  

A gyermekek testmozgásának fokozása szüleik és pedagógusaik számára példát adva jelentős 

egészségfejlesztő hatású lehet a felnőtt társadalomban is.  

(Magyarországon a felnőtt lakosság 84 %-a, a tanulóifjúság 55 %-a egyáltalán nem sportol. A 

diáksportban 20 %-a vesz részt.)  

 

A testnevelés feladata az egészséggel kapcsolatban: a testi fejlődés támogatása, a higiéniai 

szokások kialakítása, az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások 

megelőzése. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően iskolánkban a 2012/2013-as 

tanévtől felmenő rendszerben a mindennapi testnevelést az órarendbe beépített heti 5 testnevelési 

óra keretében szervezzük meg. 

Felső tagozatban a heti 5 testnevelési órán kívül a tömegsport foglalkozásokkal biztosítjuk 

tanulóink egészséges mozgásfejlődését. 

Az 1-4. évfolyamon tanító szakos pedagógus, az 5-8. évfolyamon testnevelés szakos, tanári 

végzettséggel rendelkező nevelő látja el a feladatokat. 

 

Tárgyi feltételek:  

 1 tornaterem /18x9/ 

 1 tornaszoba /18x6/ 

 1 kondicionáló terem /12x6/ 

 1 sportudvar /20x40/ 

 

A testnevelést tanítók az alsó tagozatos nevelőkkel együttműködve kell, hogy megvalósítsák az 

egészfejlesztő programot.  

A tanítási órákat úgy szervezzék meg, hogy az udvar, a tornaterem, konditerem egyformán 

kihasznált legyen. 

A tagozatokon tanítók együttműködéshez szükséges: 
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 egymás szakmai munkájának megismerése érdekében a kölcsönös óralátogatások; 

 bemutató órák tartása; 

 a tanulók fizikai állapotára vonatkozó mérések közös elvégzése és feldolgozása. 

 

2.1.8.5. Mindennapos művészeti nevelés 

Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti nevelés, ezt 

szolgálják a vizuális kultúra, ének-zene, irodalom órák. 

A művészeti képzésünk célja, hogy hozzájáruljon a kreativitás, a probléma felismerő- és 

megoldó- képesség, a nyitottság, az empátia fejlesztéséhez, a képzelet, az ízlés, az érzelmi élet 

gazdagításához.  

Meghatározó szerepet tölt be a nemzeti értékek megőrzésében, a kortárs kultúra és 

kifejezésmódok értő befogadásában.  

Hangverseny- és színházlátogatásokkal tesszük élményszerűvé tanulóink művészeti nevelését. 

A hagyományos tanórákon kívül lehetőségük van a tanulóknak, hogy a Fazekas Utcai Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretén belül alapfokú művészetoktatásban is 

részt vegyenek. 

Célunk a tehetséges tanulók fejlesztése, segítése. 

A művészeti iskolának hat alapfokú évfolyama van. Keretei között az oktatás előképző, alapfokú 

és továbbképző évfolyamokon folyik. 

Iskolánk falai között tanulóink  

 zene,  

 képzőművészet /grafika és festészet tanszak/, 

 táncművészet /néptánc/ ágakban tanulhatnak. 

A tanulók az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követen művészeti alapvizsgát tehetnek. 

A művészeti tanszakokra járó tanulók gyakran fellépnek az iskola rendezvényein, színesítik 

ünnepeinket. 

A tárgyi feltételekkel is segítjük a művészeti oktatás hatékonyságát, jól felszerelt színházterem, 

táncterem, rajz szaktantermek, zenetermek segítik munkánkat. 

 

2.1.8.6. Idegennyelv-oktatás 

Iskolánkban az első idegen nyelv oktatása az első évfolyamon kezdődik angol nyelvből. Az idegen 

nyelv oktatását szakképzett pedagógusok végzik. Első, második és harmadik évfolyamon angol 
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nyelvet a választható órakeret terhére tanítunk. Negyedik, ötödik, hetedik és nyolcadik évfolyamon 

egy-egy, hatodik évfolyamon két választható órával növeltük meg az alap óraszámot.  

A második idegen nyelv oktatása a hetedik évfolyamon kezdődik német nyelvből szakköri 

keretben.  

Az idegennyelvi képzés hatékonyságát növeli az interaktív táblák és a további IKT-eszközök 

mindennapos használata. 

 

2.1.8.7. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön 

attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek 

szükségesek: 

 A gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és 

súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és 

oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet. 

 Egyéni előrehaladású képzéshez, integrált iskolai nevelés-oktatáshoz, fejlesztő neveléshez, 

fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti 

foglalkozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális 

tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök. 

 A fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 

 Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az iskolai 

nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

tanórai foglalkozásainak száma 

 

Évfolyam Óraszám 

Első 3 

Második 3 

Harmadik 3 
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Negyedik 3 

Ötödik 3 

Hatodik 3 

Hetedik 4 

Nyolcadik 4 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 

megszervezni:  

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van;  

 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni;  

 az iskolánk segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékeljük. 

 A tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát intézményünk az 1. o. esetében a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgálás 4-9 éveseknek rendszer segítségével vizsgálja. 

(beszédhallás, elemi számolás készség, tapasztalati következtetés, szociális motívumok és 

készségek, írásmozgás-koordináció, tapasztalati összefüggés-megértés relációszókincs) 

Ezen törvényi szabályozás, pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs órakeretek és a SNI-

tanulók nevelésének, oktatásának elvei képezik iskolánkban a nekik nyújtott megsegítések, 

részükre biztosított jogok, tanórák megszervezésének alapjait. 

 

2.1.9. Választható tantárgyak, foglalkozások 

Képzési szakaszok 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai: 

 1–4. évfolyam alsó tagozat,  

 5–8. évfolyam felső tagozat. 

 

Alsó tagozat: (1–4. évfolyam)  

Az első négy évfolyam az első önálló képzési szakasz. 
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Első két évében a szabályozás lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni 

különbségek kezelését.  

A 3–4. évfolyamon erőteljesebbé válnak – a negyedik évfolyam végére már meghatározóak – az 

iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a 

tanulásszervezés a Nat fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít.  

 

Felső tagozat: (5–8. évfolyam)  

Funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 

kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.  

A felső tagozat hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó 

és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 

fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

Képzési specialitások 

Mivel minden gyerekről feltételezzük, hogy valamiben tehetséges, biztosítjuk számára a sokféle 

tevékenység közül való választást. 

 

Tanórai foglalkozások keretében 

 1-4.évfolyamon a tanítás egész napos iskolai oktatás keretében folyik, aki nem kívánja ezt 

a szolgáltatást igénybe venni a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő 

átvételéről gondoskodunk. 

 1-8. évfolyamon matematika tantárgyból emelt óraszámú oktatást szervezünk. 

 Idegen nyelv tanulását lehetővé tesszük első évfolyam 2. félévétől. 

 Informatikát 1. évfolyamtól tanulhatják, ahol szükséges csoportbontásban. 

 Testnevelésből felmenő rendszerben minden osztályba bevezetjük a heti 5 órarendi órát. 

 Könyvtári foglalkozás valamennyi évfolyamon kiscsoportos keretben történik. 

 

Tanórán kívüli kötelező foglalkozások 

 Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkozásra 

jogosult. A foglalkozásokat megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus tartja a 

törvényben előírt heti óraszámban. 
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 Iskolánk felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását. Számukra a 

fejlesztő foglalkozást megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus tartja a törvényben 

előírt heti óraszámban. 

 

Tanórán kívül választható foglalkozások 

 Tanulószoba: 5-8. évfolyamon választható ez a délutáni foglalkozás. 

 Humán műveltségi területek: énekkar, második idegen nyelvi órák 7. évfolyamtól. 

 Reál műveltségi területek: számítástechnika, matematika, természettudományi szakkör. 

 Művészetek: vizuális kultúra oktatást, szolfézs-, zeneoktatást, néptánc tanulását 

választhatják tanulóink, amelyet iskolánk helyiségeiben a Fazekas Utcai Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3525 Miskolc, Fazekas u.6) pedagógusai 

végzik. 

 A mindennapos testedzés tanórán kívüli formái: 

o A tanórán elsajátított ismeretek bővítését, jártasságok, készségek fejlesztését 

szolgáló foglalkozások sportszakkör keretében. 

o A versenyedzést szolgáló foglalkozások: kézilabda, röplabda, kosárlabda, futball, 

atlétika, szakágakban. 

 Fejlesztő foglalkozások  

o  A tehetséggondozást szolgáló formákkal a versenyekre, vetélkedőkre 

egyéni pályázatra jelentkezőket készítjük fel. 

o   A sportversenyekre felkészítés szakcsoportokban történik. 

o  Az alapkészség fejlesztését a hiányosságok megszüntetését a lassabb 

ütemben haladóknak egyéni foglalkozásokkal, korrepetálással, differenciált 

oktatással segítjük. 

 

Szabadidős tevékenységi formák: 

 Hangverseny, színházlátogatás, múzeum és tárlatok megtekintése. 

 Felkészülés a házi, városi és magasabb szintű versenyekre. 

 Könyvtár – Internet használat. 

 Mentálhigiénés programban részvétel. 

 Környezeti séta, erdei iskola. 

 Tanulmányi kirándulások. 

 Önkormányzati napok. 
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 A tanulók testkultúráját gazdagító programok: 

o sportnapok, vetélkedők, 

o osztályok, évfolyamok, közötti házibajnokságok, 

o hétvégi túrák, 

o ősszel családi túra 

o táborozás 

 

2.1.10. A tanulók esélyegyenlőségét elősegítő intézkedések 

Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt folyósítanak, ezen belül 

halmozottan hátrányos helyzetű az a gyerek, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.  

Az eredményes fejlesztéshez ismernünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzá 

járulnak a hátrányos helyzet kialakításához. Ilyenek:  

- a családi mikrokörnyezet (gazdasági, kulturális, szociális helyzet, nevelési módszerek),  

- a családi házon kívüli környezet (lakókörnyezet, gyerekcsoportok), 

- iskolai környezet (bejárás, rossz tanár-diák viszony, közösségek). 

Célunk: 

Segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátítását és egyéni ütemű 

fejlődését, akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek. Az esélyteremtés 

megvalósítása érdekében a pozitív diszkrimináció elvének érvényesítése. 

Feladat:  

Tájékozódás a hátrányos helyzetű tanulók számáról, a hátrány meghatározása.  

A tevékenységi formák megtervezése, ütemezése.  

A tevékenységi formák megvalósítása.  

Eredmények számbavétele.  

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

Egyéni képességekhez, életkori sajátosságukhoz igazodó tanórai foglalkozások. 

Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése. 

Pályaorientációs tevékenység. 

Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, 

családlátogatásokon. 

Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai ellátásban részesüljön. 
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Kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel. 

Tanulószobában, iskolaotthonban a tanulók higiénés, étkezési és viselkedés kultúrájának fokozott 

figyelemmel kísérése. 

A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése. 

Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. 

Tankönyvtámogatás, étkezési támogatás biztosítása. 

 

2.1.11. Az osztályba sorolás rendje 

Az iskolába a beiskolázás a 2011. évi CXC törvény 45. § szerint történik óvodai szakvélemény és 

a szülő igénye alapján.  

A szülők számára igyekszünk biztosítani az első évfolyamra való beiratkozáskor a tanító 

megválasztásának szabadságát, de az egészséges osztályösszetétel kialakítása érdekében az induló 

osztályok végső besorolását az igazgató dönti el, meghallgatva a leendő tanítók véleményét. 

Adott évfolyamon másik osztályba való átlépés lehetőségéről a szülő kérése alapján az igazgató 

dönt. 

 

2.1.12. Az iskola egészségnevelési programja 

2.1.12.1. Alapelvek, jövőkép 

Az iskola feladata a teljes körű egészségfejlesztés. Az intézményben eltöltött időben minden 

gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, a mindennapokban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a tanuló egészségi 

állapotának kedvező irányú változása tapasztalható. 

Fontos, hogy minden tanuló tudja, hogy a környezet és egészség egymástól nem elválasztható 

fogalmak. Az ember a természet része, így a környezet óvása nélkül nem beszélhetünk egészséges 

emberi életről. Az általa okozott környezeti-természeti szennyeződés károsan hat vissza saját 

szervezete működésére. 

 

Hosszú távú céljaink, feladataink 

Segítjük, hogy tanulóink a médiák kínálatából a számukra megfelelőt válasszák, tudjanak 

mérlegelni és választani a reklámok kínálatából. 

Ne tartsák a dohányzást és az alkoholfogyasztást a felnőtté válás kritériumának, tudjanak nemet 

mondani. 
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Az iskolai étkezés a helyes táplálkozás igényeinek feleljen meg. 

Csökkenjen a betegség miatti hiányzás, a gerincbántalmakkal küszködő gyerekek száma. 

 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

1) az egészséges táplálkozásra; 

2) a mindennapos testnevelésre, testmozgásra; 

3) a testi-lelki egészség fejlesztésére, a viselkedési függőségek, a 

 szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzésére; 

4) a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzésére;  

5) a baleset-megelőzésre és elsősegélynyújtásra; 

6) a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

2.1.12.2. Feladataink 

Általános feladatok 

 Felvilágosító munka 

 Megelőzés (prevenció) 

 Az egészség védelme, megóvása 

 

Részletes feladatok 

 

Higiénés magatartásra nevelés 

A személyi higiénére nevelés területei: 

 általános testmozgás, 

 megfelelő öltözködés, 

 száj- és fogápolás, 

 serdülőkori higiénés problémák, 

 a tisztaság, ápoltság iránti tartós igény kialakítása, 

 napi tiszta fehérnemű használata, 

 kézmosás: étkezés előtt, WC használata után, 

 testnevelésóra utáni tisztálkodás, 

 a környezet higiénére való nevelés, 

 a közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje, 

 a lakás, a lakókörnyezet higiénéje, 
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 a település higiénéje. 

 

Az egészséges táplálkozásra nevelés 

A táplálkozás- élettani optimumra való törekvés. 

A korszerű táplálkozástechnika megismerése. 

A táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása. 

Megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés: 

 az étkezés higiéniája, 

 az étkezés esztétikája, 

 az étkezések társas jellege. 

 

Egészséges mozgásfejlődés biztosítása 

A rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése. 

A sportolás szükségessé tétele. 

A mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismerése. 

Erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése. 

 

Baleset megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés: 

Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére 

 az iskolában, 

 a háztartásban, 

 a közlekedésben. 

 

Mentálhigiéné, krízis prevenció: 

A lelki egészség megóvására nevelés. 

A személyiségi és közösségi folyamatok segítése. 

A problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfliktustűrő képesség fejlesztése. 

A pozitív jövőkép kialakításának támogatása. 

 

Függőségekhez vezető szokások megelőzésére nevelés 

Kapcsolattartás a rendőrséggel, védőnővel, iskolaorvossal, fogorvossal, felvilágosító, tájékoztató 

beszélgetések, foglalkozások kezdeményezése a szakemberek bevonásával. 
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Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés 

Folyamatos, reális önismeretre nevelés. 

A társas kapcsolatokra való nyitottságra nevelés. 

Felelős párkapcsolatokra nevelés. 

 

Családi életre nevelés 

Nemi szerepvállalásra való felkészítés. 

A családi szerepek megélésére való felkészülés. 

Harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés. 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

A tanulók napirendjének, órarendjének kialakításakor fontos figyelemmel kísérnünk 

terhelhetőségüket, koncentráló képességüket. A napirendjükben maradjon idő a kikapcsolódásra, 

a pihenésre.  

Az órarend kialakításánál ügyeljünk arra, hogy a készségtárgyak, valamint a humán és 

reáltantárgyak megfelelő arányban és sorrendben kerüljenek beosztásra egy-egy tanítási napon. 

 

Egészségnap/ hét szervezése 

A tanév során egy napot/hetet célzatosan az egészségneveléssel és fejlesztéssel kapcsolatos 

gyakorlati ismereteknek szentelünk. A diákok részére előadásokat, foglalkozásokat szervezünk. 

 

Szokások kialakítása a tanulószobán, az egész napos iskolában 

Felszerelés, ruházat rendezése önállóan. 

Fegyelmezett gyülekezés, várakozás. 

A tanterem balesetmentes megközelítése, elfoglalása. 

Ebéd előtti közös kézmosás.  

Higiénikus WC használat. 

Ebéd előtti nassolásról leszoktatás. 

Közös ebéd: esztétikus terítés, egészséges táplálkozás, kulturált étkezési szokások kialakítása. 

Udvariasságra szoktatás. (Ebéd = a nyugalom szigete)  

Ebéd utáni levegőzés. 

Közös játékban egymás tisztelete, szabályok betartása, kudarcok elviselésének erősítése.  

Szabadidő hasznos eltöltése, a mindennapos testnevelés megvalósítása játékos mozgással. 

Tanulás előtti tisztálkodás, váltóruhák rendezése, szárítása. 
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Nyugodt légkör kialakítása, az önálló tanulás feltételeinek megteremtése: 

 önellenőrzés, egymás segítése, esztétikus feladatelkészítés, 

 társakkal szembeni tolerancia a tanulási időben, 

 csöndes játék, gyakorlás lehetőségének megteremtése. 

 

Az iskolai-egészségügyi ellátás biztosítása 

Az iskolai egészségügyi ellátás szervezetten történik. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő 

munkáját a hatályos jogszabályok alapján, az ÁNTSZ szakmai irányítása mellett, végzik. 

Kapcsolatunk folyamatos, nagy segítséget kapunk egészségnevelő munkánkhoz. 

Éves munkaterv alapján dolgoznak. Nyomon követik a tanulók testi fejlődését (testsúly, magasság, 

vérnyomás), érzékszervi elváltozásait (látás, hallás), valamint kiszűrik a mozgásszervi 

rendellenességeket (lúdtalp, gerincferdülés).  

 

Iskolai környezet alakítása 

Termek, folyosók mellékhelyiségek, udvar tisztasága. 

A tantermek jól megvilágítottak, tágasak, szellőztethetőek legyenek. 

A bútorzat kiválasztása, mérete az adott korcsoporthoz illeszkedjen. 

Folyosók, tantermek, mellékhelyiségek tisztántartása, karbantartása, folyamatos felújítása. 

A pedagógusok és a személyzet példamutatása. 

 

2.1.12.3. Az egészségnevelési program ellenőrzése, értékelése, újabb célkitűzések 

Az évenkénti ellenőrzés a kitűzött célok megvalósítását vizsgálja, esetlegesen a megvalósítás 

arányát. Ezáltal követhetővé válik, mi az, amit meg tudtunk valósítani, melyek voltak a sikeres 

tevékenységek. Módosíthatóvá válik a célkitűzés, megváltozhatnak és eltolódhatnak a hangsúlyok. 

Mindezeket újabb állapotfelmérések is szolgálják. 

 

2.1.13. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Elsősegélynyújtáson értjük azt a cselekedetet, amikor egy megsérült, illetve hirtelen 

megbetegedett embernek segítünk, illetve ellátjuk. A megfelelő beavatkozáshoz mind elméleti, 

mind gyakorlati felkészülés szükséges. 

A jó elsősegélynyújtó mindent megtesz a feltétlenül szükséges beavatkozások elvégzése 

érdekében, de ismervén korlátait, csak a szükséges beavatkozásokat végzi el. Nem kezd olyan 

ellátásba, mely az adott helyszínen felesleges, vagy nem kivitelezhető, esetleg kifejezetten káros. 
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Az elsősegélynyújtónak tisztában kell lennie alapvető biológiai, anatómiai ismeretekkel, alapvető 

elsősegély nyújtási műfogásokkal, az életveszélyes, vagy ahhoz vezető állapotok felismerésével. 

Fontos a megfelelő kapcsolatteremtő képesség.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek célja 

A tanulók ismerjék meg: 

 a korszerű elsősegély-nyújtás elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges 

életmentő értékét, 

 az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget, 

 az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai áttekintését, 

 az alapvető életműködések legfőbb zavarait, 

 az újraélesztés ABC-jének értelmét, 

 az elsősegély-nyújtás általános szabályait. 

Sajátítsák el: 

 az életmentésre és elsősegély-nyújtásra irányuló készséget, hozzáállást, 

 az alapvető életműködések zavarainak felismerését, 

 az újraélesztés ABC-jéből az „A” és „B” betűkkel kapcsolatos teendőket, 

 a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat, 

 a segélyhívás helyes módját. 

Legyenek képesek: 

 a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil, 

 oldalfekvés önálló létesítését, 

 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására, 

 a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére, 

 egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, 

 ütőerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütőeres nyomókötés alkalmazására, 

 balesetek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére. 

 

2.1.14. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

Az iskolánkban évente két alkalommal, ősszel és tavasszal történik a tanulók fizikai állapotának 

mérése. Ennek a módszertana alapvetően megegyezik a középiskolánál leírtakkal. 
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2.1.15. Az iskola környezeti nevelési programja 

A környezeti nevelés alapelvei 

A nevelőtestület egysége (a prioritások tekintetében). 

Az intézmény összes dolgozójával és a szülőkkel partneri viszony kialakítása. 

Az intézmény higiénés állapota, a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés. 

Anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés. 

Az iskola, munkarendje, napirendje, szokásai a kitűzött célokat szolgálják. 

A jogok és kötelességek összhangja. 

Az általános műveltség fontossága. 

Az oktatás és nevelés egysége. 

A bizalmon és a tudáson alapuló tanári tekintély. 

A kölcsönös felelősség elve (gyerekek, szülők). 

Nemzeti hagyományok ápolása. 

A helyi tantervben lévő környezeti nevelési tartalmak belső összehangolása. 

A tanítási órákon kívül is érvényesüljön az iskola ökológiai kultúrája. 

 

A környezeti nevelés célja 

A környezeti nevelés célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének 

kialakulását, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására. Elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a 

társadalom fenntarthatóságát. 

A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. 

Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi 

szintű értékelésére. 

Ismerjék fel a környezettudatos állampolgári kötelességeiket, gyakorolják ezzel kapcsolatos 

jogaikat. 

 

Ennek érdekében céljaink 

 az egészséges életmód, életvitel lehetőségének megteremtése, 

 az élet tisztelete és védelmének igénye, 

 rendszerszemléletre nevelés, 

 a globális összefüggések megértése, 

 a létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása, 
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 a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése, 

 a szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben, 

 takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság, papír 

újrahasznosítása stb.), 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása, 

 környezettudatos magatartás, környezetért felelős életvitel kialakításának elősegítése, a 

természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 

értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása, 

 az igényes környezeti kultúra megalapozása a tantermekben, az iskola belső terében, az 

iskola körül, 

 a személyiség sokoldalú formálása, nyitott önálló személyiséggé válás, az akarat 

fejlesztése, a kíváncsiság fenntartása, 

 a tanulás tanítása, 

 az önművelődés igényének kialakítása, 

 konfliktuskezelés elősegítése, 

 a munka, a kiemelkedő teljesítmény megbecsülése. 

 

A környezeti nevelés feladatai 

Hatékonyabb, munkáltató jellegű módszerek alkalmazása: 

 motiváció, kíváncsiság felkeltése, 

 tapasztalaton alapuló megismerés, 

 sokféle szemléltetés, 

 önálló és csoportmunka, 

 gondolkodási képességek fejlesztése. 

A tanulásban az esélyegyenlőség biztosítása (felzárkóztatás, tehetségfejlesztés). 

A helyi természeti, történeti, építészeti és humán értékek megismertetése. 

A természetben végzett megfigyelésekkel (túrák, kirándulások, erdei iskolák) a lakóhely 

élővilágának megszerettetése. 

Lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

A tanulók felelősségérzetének fejlesztése családjuk, tágabb környezetük, lakóhelyük, hazájuk 

iránt. 

Az egészségesebb életmód érdekében: 

 a mozgás, természetjárás, 
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 a személyes higiéné, 

 a helyes táplálkozás igénnyé alakítása. 

 

Környezeti nevelés színterei 

 tanórák, tanulószoba, egész napos iskolai foglalkozások, 

 szakkörök,  

 iskolai ünnepélyek, megemlékezések, egyéb rendezvények, 

 versenyek, pályázatok, vetélkedők, 

 országos, városi és iskolai akciók, 

 sportnapok, kirándulások, túrák, 

 környezetvédelmi napok, 

 jeles napok, 

 számonkérési, ellenőrzési rendszerek, 

 kapcsolatok kiépítése, működtetése: 

o fenntartóval, 

o szülőkkel, 

o civil szervezetekkel, 

 madáretetés, 

 iskolai papírgyűjtés- szelektív hulladékgyűjtés, 

 múzeumok, vadaspark, barlangok megtekintése, 

 népszokások felelevenítése, 

 tanösvények, 

 kézműves foglalkozások, 

 faliújság szerkesztése, 

 könyvtári órák. 

 

Környezeti nevelésnél alkalmazható tanulási módszerek 

Kérdésekre adandó válasz páros, kiscsoportos megvitatása, tisztázása. 

Problémafelvetéshez kapcsolódó páros és csoportos véleményformálás. 

Témához kapcsolódó tanult ismeretek csoportos visszakeresése, koncentrálása. 

Szövegértelmezés, lényegkiemelés, annak megvitatása. 

Kulcsszó, kulcsmondat, kulcsesemény, kulcsfolyamat keresése, értelmezése. 

Tényanyag gyűjtése, jegyzetelése. 
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Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése. 

Új ismeretekhez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. 

Információrögzítés együttműködéssel. 

Csoportos asszociációs feladatok. 

Esszé kidolgozása (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással). 

Házi feladatok megvitatása a közös és az eltérő válaszok vagy a legérdekesebb részek tükrében. 

Tesztkészítés, tesztértékelés. 

Követelmények megfogalmazása. 

Problémamegoldó gyakorlat ötletekkel, értékeléssel. 

Adatgyűjtés, feldolgozás és azok felhasználásával kiselőadás tartása. 

Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek definiálása, pontosítása, tisztázása. 

Vélemények gondolatok társítása posztereken. 

Könyvtári kutatás, adatbázis kezelése. 

Egy téma különböző megközelítésű és nézőpontú feldolgozása. 

Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus (sok szempont szerinti) körüljárása. 

 

Környezeti nevelés mérése, értékelése 

A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. 

Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és a családi nevelés eredményének. 

A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető nevelői 

kötelesség. 

 

Eredményvizsgálatunk egyes tanulók esetében 

 az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására, 

 a szociális képességek alakulására, 

 a beállítódások és értékorientáció fejlődésére, 

 a csoporthelyzet megismerésére, 

 a konfliktuskezelés módjára irányul. 

 

Osztályközösség esetében 

 a csoportviszonyok alakulásának, 

 a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak, 

 az információs kapcsolatrendszernek, 



 

 

185 

 

 a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul. 

 

Eredményvizsgálati módszerek: 

 folyamatkövető megfigyelés, 

 célzott megfigyelés, 

 helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat), 

 tevékenységelemzés, 

 egyéni és csoportos megbeszélés. 

 

Osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 

Az osztályfőnök munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok 

tanórán túlnövő elképzelései (vetélkedők, versenyek, jeles napok). Az osztályterem hangulata, 

atmoszférája utal a benne élő közösségre, a közösség környezetkultúrájára. 
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2.2. A gimnázium és pedagógiai szakgimnázium helyi tanterve 

2.2.1. Gimnáziumi kerettantervi óraháló 

A kerettanterv tantárgyait, óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. Az etika tantárgy 

követelményeit a 11. évfolyamon – 2011. CXC. 32. § (1) j) értelmében – a hittan tantárgyba 

modulként integrálva tanítjuk. 

Óraterv a kerettantervekhez – gimnázium 9-12. évfolyamig 

Tantárgyak 
9 10 11 12 

K K K K 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári Ismeretek 
2 2 3 3 

Etika - - - - 

Biológia – egészségtan - 2 2 2 

Fizika 2 2 2 - 

Kémia 2 2 - - 

Földrajz 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 - - 

Vizuális kultúra 1 1 - - 

Dráma és tánc / 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

1 (D&T) - - - 

Művészetek - - 
1 (Ének) 1 (Viz.k) 

1 (Mk) 1 (Mk) 

Informatika 1 1 - - 

Életvitel és gyakorlat - - - 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Fejlesztő óra - - - - 

Emelt szintű érettségire 

Való felkészítés 
- - - - 

Szabadon tervezhető  

órakeret 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló  

órakeret 
35 36 35 35 

Hittan 2 2 2 2 
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2.2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon tagozatkódonként és tantárgyakként emeljük meg az alábbi óraszámokkal: 

 

  

Óraterv a kerettantervhez – gimnázium 9. évfolyam 

Tantárgyak 

01 tagozat 11 tagozat 02 tagozat 03 tagozat 04 tagozat 06 tagozat 

K 
KSZ

V 
K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV 

Magyar nyelv 

és irodalom 
4 0,5 4 0,5 4 2,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 

I. Idegen nyelv 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 

II. Idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika 3 0,5 3 1,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 

Történelem, 

társadalmi 

és állampolgári  

Ismeretek 

2 - 2 1 2 - 2 - 2 - 2 - 

Etika - - - - - - - - - - - - 

Biológia – 

egészségtan 
- - - - - - - - - - - 2 

Fizika 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Kémia 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Földrajz 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Vizuális kultúra 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Dráma és tánc 

/Mozgóképkultú

ra és 

médiaismeret 

1 

D&T 
- 

1 

D&T 
- 

1 

D&T 
- 

1 

D&T 
- 

1 

D&T 
- 

1 

D&T 
- 

Művészetek - - - - - - - - - - - - 

Informatika 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Testnevelés és 

sport 
5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

Osztályfőnöki 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Fejlesztő óra - 2 - - - - - - - - - - 

Emelt szintű 

érettségire 

Való felkészítés 

- - - - - - - - - - - - 

Szabadon 

tervezhető  

órakeret 

4 4 4 4 4 4 

Rendelkezésre 

álló órakeret 
35 35 35 35 35 35 

Hittan   2   2   2   2   2   2 
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Óraterv a kerettantervhez – gimnázium 10. évfolyam 

Tantárgyak 
01 tagozat 11 tagozat 02 tagozat 03 tagozat 04 tagozat 06 tagozat 

K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV 

Magyar nyelv 

és irodalom 
4 0,5 4 0,5 4 2,5 4 0,5 4 0,5 4 0,5 

I. Idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 2 3 2 3 - 

II. Idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika 3 0,5 3 1,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 

Történelem, 

társadalmi 

és állampolgári  

Ismeretek 

2 - 2 1 2 - 2 - 2 - 2 - 

Etika - - - - - - - - - - - - 

Biológia – 

egészségtan 
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 

Fizika 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Kémia 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Földrajz 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Ének-zene 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Vizuális kultúra 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Dráma és tánc / 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

- - - - - - - - - - - - 

Művészetek - - - - - - - - - - - - 

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - - - - - - - 

Testnevelés és sport 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

Osztályfőnöki 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Fejlesztő óra - 2 - - - - - - - - - - 

Szabadon tervezhető  

órakeret 
4 4 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló  

órakeret 
36 36 36 36 36 36 

Hittan  2  2  2  2  2  2 
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Óraterv a kerettantervhez – gimnázium 11. évfolyam 

Tantárgyak 
01 tagozat 11 tagozat 02 tagozat 03 tagozat 04 tagozat 06 tagozat 

K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV 

Magyar nyelv 

és irodalom 
4 - 4 - 4 2 4 - 4 - 4 - 

I. Idegen nyelv 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 

II. Idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Történelem, 

társadalmi 

és állampolgári  

Ismeretek 

3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Etika - - - - - - - - - - - - 

Biológia – 

egészségtan 
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 

Fizika 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Kémia - - - - - - - - - - - - 

Földrajz - - - - - - - - - - - - 

Ének-zene - - - - - - - - - - - - 

Vizuális kultúra - - - - - - - - - - - - 

Dráma és tánc / 

Mozgóképkultúra 

és 

médiaismeret 

- - - - - - - - - - - - 

Művészetek 

1 

(Ének) 
- 

1 

(Ének) 
- 

1 

(Ének) 
- 

1 

(Ének) 
- 

1 

(Ének) 
- 

1 

(Ének) 
- 

1 

(Mk) 

1 

(Mk) 
1 (Mk) 1 (Mk) 

1 

(Mk) 

1 

(Mk) 

Informatika - - - - - - - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 
- - - - - - - - - - - - 

Testnevelés és 

sport 
5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

Osztályfőnöki 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Fejlesztő óra - 2 - - - - - - - - - - 

Emelt szintű 

érettségire 

Való felkészítés 

- 2 - 4 - 2 - 2 - 2 - 
2 

(Kém) 

Szabadon 

tervezhető  

órakeret 

6 6 6 6 6 6 

Rendelkezésre 

álló  

órakeret 

35 35 35 35 35 35 

Hittan   2   2  2    2  2    2 
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Óraterv a kerettantervhez – gimnázium 12. évfolyam 

Tantárgyak 
01 tagozat 11 tagozat 02 tagozat 03 tagozat 04 tagozat 06 tagozat 

K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV 

Magyar nyelv 

és irodalom 
4 1 4 1 4 3 4 1 4 1 4 1 

I. Idegen nyelv 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 

II. Idegen nyelv 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Matematika 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Történelem, 

társadalmi 

és állampolgári  

Ismeretek 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Etika - - - - - - - - - - - - 

Biológia – 

egészségtan 
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 

Fizika - - - - - - - - - - - - 

Kémia - - - - - - - - - - - - 

Földrajz - - - - - - - - - - - - 

Ének-zene - - - - - - - - - - - - 

Vizuális 

kultúra 
- - - - - - - - - - - - 

Dráma és tánc / 

Mozgóképkultú

ra és 

médiaismeret 

- - - - - - - - - - - - 

Művészetek 

1 

(Viz.

k) - 

1 

(Viz.

k) - 

1 

(Viz.

k) - 

1 

(Viz.

k) - 

1 

(Viz.k

) - 

1 

(Viz.

k) - 

1 

(Mk) 

1 

(Mk) 

1 

(Mk) 

1 

(Mk) 
1 (Mk) 

1 

(Mk) 

Informatika - - - - - - - - - - - - 

Életvitel és 

gyakorlat 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Testnevelés és 

sport 
5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

Osztályfőnöki 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Fejlesztő óra - 2 - - - - - - - - - - 

Emelt szintű 

érettségire 

Való felkészítés 

- 2 - 4 - 2 - 2 - 2 - 2 (Kém) 

Szabadon 

tervezhető  

órakeret 

8 8 8 8 8 8 

Rendelkezésre 

álló  

órakeret 

35 35 35 35 35 35 

Hittan   2   2   2   2   2   2 
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A tagozatkódok által megjelölt tanulócsoportok: 

001 Sajátos nevelési igényű  

002 Emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom 

003 Emelt óraszámú angol nyelv 

004 Emelt óraszámú német nyelv 

006 Emelt óraszámú biológia 

011 Általános tanterv 

 

A kerettantervi követelmények alapján került összeállításra az intézményi helyi tanterv. A 

kerettanterv kötelező óraszámain felüli órák valamint az emelt óraszámú magyar nyelv és 

irodalom, angol nyelv, német nyelv és a biológia tantárgyak tananyagait, az általános iskolai 

helyi tanterv tantárgyainak tananyagát tartalmazza, mellékletben csatolva. (2.sz. melléklet)  



 

 

192 

 

 

2.2.3. Szakgimnáziumi kerettantervi óraháló  

A kerettanterv tantárgyait, óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

 

Kifutó rendszerű szakgimnáziumi szakmai oktatás 

 

Óraterv a szakgimnáziumi kerettantervhez – pedagógiai szakgimnázium- érettségi megszerzésére 

felkészítő szakasz 

Tantárgyak 
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

K KSZV K KSZV K KSZV K KSZV 

Magyar nyelv 

És irodalom 
4 0,5  4 0,5 4 - 4 1 

Idegen nyelvek 3 1 3 0 3 1 3 1 

Matematika 3 0,5 3 0,5 3 1 3 1 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári  

Ismeretek 

2 - 2 - 3 - 3 1 

Etika - - - - - - - - 

Biológia – egészségtan - - 2 - 2 - 1 - 

Fizika 2 - 2 - 1 - - - 

Kémia 2 - 1 1 - - - - 

Földrajz 2 - 1 - - - - - 

Művészetek 

 1 (Ének)    1 (Ének)   

- 1 (Viz.k)- 1 (Ének) - - 1 (Viz.k) - - 

Informatika 1 0 - 2 - - - - 

Testnevelés és sport 5 - 5 - 5 - 5 - 

Osztályfőnöki 1 - 1 - 1 - 1 - 

Szakmai tárgyak  

órakerete, 

amelyből 1 óra 

(szakmai 

irányú képzésre)  

szabadon tervezhető 

0,5 (MEB)   -  -  - 

1,5 (Gyak) - 
1,5 

(Gyak) 
- 

1,5 

(Gyak) 
- 3 (Gyak) - 

2 (Ped) - 3,5 (Ped) - 3,5 (Ped) - 5 (Ped) - 

2 (Pszi) - 2 (Pszi)- - 3 (Pszi)- - 3 (Pszi)  - 

Szabadon tervezhető  

órakeret 
4 4 4 4 

Rendelkezésre álló  

órakeret 
35 36 35 35 

Hittan   2   2   2   2 
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2016/2017-es tanévben bevezetésre kerülő-felmenő rendszerű- szakgimnáziumi szakmai 

oktatás 

 

Szociális III., Pedagógiai IV.,  

ágazatok esetében 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika  -  - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek  -  - 1  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia  
- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Földrajz*, 

vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben 

megtalálható 144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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2.2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan tankkönyveket használnak, amelyek a nemzeti 

alaptantervvel kompatibilisek.  

 

A tankönyvek kiválasztásának szempontjai:  

 illeszkedés a helyi tanterv tananyagához, céljaihoz, sajátosságaihoz,  

 jól taníthatóság és jól tanulhatóság,  

 tartósság, igényesen kidolgozás, kedvező ár,  

 korszerűség, könnyen értelmezhetőség,  

 választékos, igényes nyelv,  

 legyenek kapcsolódó feladatgyűjtemények, segédanyagok.  

 

A taneszközök és segédletek kiválasztásának szempontjai:  

 használhatóság, célszerűség,  

 széles körben való alkalmazhatóság,  

 korszerűség,  

 a kreativitást is fejlessze,  

 tartósság, mobilitás. 

 

A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható 

valamennyi tanulónak.  

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más 

felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg, az iskola helyi tanterve 

alapján. Intézményünk a tanulási folyamatban használt információ-kommunikációs technikára 

épülő eszközök, digitális tananyagok kiválasztásánál a tankönyvek és taneszközök, segédletek 

kiválasztási szempontjait veszi figyelembe. 
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Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. Az iskola 

tankönyv-támogatási szabályzata rögzíti a támogatás elbírálásának elveit. A rászoruló tanulók a 

vásárláshoz kaphatnak pénzbeli támogatást. 

 

2.2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Az intézményünkben tanuló azon sajátos nevelési igényű diákok részére, akik részképesség 

zavarral küzdenek, a NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának speciális, 

fejlesztésközpontú elvei az egyes tantárgyak helyi tantervében kerülnek meghatározásra. Emellett 

az általános elvek és módszerek is megfogalmazásra kerültek a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve alapján összeállított intézményi helyi programnak, mely része a 

pedagógiai programnak. 

 

Pedagógiai feladatok megvalósítása: 

 tanulási módszerek kialakítása,  

 iskolai fegyelem és figyelem,  

 kötelességérzet kialakítása,  

 motiváció megteremtése, 

 tanulásszervezés,  

 teljesítmények növelése,  

 kulcskompetenciák megalapozása,  

 együttműködési készség fejlesztése,  

 a tanulói tudás megalapozása. 

 

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat - és problémamegoldáshoz, továbbfejlesztjük a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 

A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

képességének és a hallás fejlesztésével a koncentráció és a relaxáció képességének formálásával.  

 

Az egészséges életvitel kialakításához a biológia tantárgy gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni.  
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Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban, a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont:  

 az életkori jellemzők figyelembevétele,  

 az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,  

 a kreativitás fejlesztése, 

 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés,  

 a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük, a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával,  

 helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával, a biztonságos szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával,  

 a mentális képességek célirányos fejlesztésével,  

 az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az 

együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési 

módokat.  

A középiskolai nevelés - oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, 

bővítése, az egész életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása. Mintákat adunk az 

ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. Fejlesztjük a tanulók egyéni tanulási 

módszereit és szokásait.  

 

2.2.5. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

Az intézményünkben azok a 9. osztályba jelentkező tanulók, akik emelt óraszámú csoportban 

kívánják folytatni tanulmányaikat, beiratkozáskor vállalják az adott csoporttal kapcsolatos 

elvárásokat. A 8. osztályos tanulók már a jelentkezéskor választanak tantárgyat az által, hogy 

melyik emelt óraszámú csoportba jelentkeznek illetve beiratkozáskor vállalja az adott csoporttal 

kapcsolatos elvárásokat A tanulók az idegen nyelvek közül első nyelvként annak a nyelvnek a 

tanulását folytatják, amelyet már általános iskolában tanultak. Második idegen nyelvet kizárólag 

gimnáziumi osztályokban oktatunk. 

A tantárgyfelosztás szabályozza azt, hogy az osztályt vagy tanulócsoportot egy-egy tantárgyból 

mely pedagógus tanítja.   

A csoportokat az adott tantárgyakból mely pedagógusok tanítják, a tantárgyfelosztás szabályozza. 
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2.2.6. A középiskola esetén választható érettségi vizsgatárgyak 

A 11. és 12. évfolyamon mindkét képzési formában minden tantárgyból biztosított a lehetőség a 

középszintű érettségire való felkészülésre. Emelt szintű érettségire a kötelező érettségi 

vizsgatárgyakból, tanulói jelentkezések és igények alapján további tantárgyakból is biztosítjuk a 

lehetőséget tanulóinknak évfolyamonként heti 2-2 órában.  

A tanuló amennyiben az adott tantárgy helyi tantervében előírt követelményeit teljesítette – a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően – az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően választhat 

érettségi vizsgatárgyat a kötelező tárgyakon kívül. 

Ha előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik a tanuló és még nem teljesítette a helyi tantervben 

előírt követelményeket, akkor az adott tananyagból osztályozó vizsgát kell tennie (informatika, 

idegen nyelv). 

Azok a tanulók, akik idegen nyelvből előrehozott középszintű érettségi vizsgát tettek, és 

egyidejűleg középfokú C típusú nyelvvizsgával is rendelkeznek, a további évfolyam(ok)on az 

óralátogatás alól kérésükre mentesíthetők. 

Ugyanakkor részükre a további nyelvtanulás biztosításának érdekében, megfelelő számú 

jelentkező esetén emelt szintű felkészítést biztosítunk, külön csoportban. 

A 10. évfolyam végén, - az óraháló értelmében - választanak a tanulók az emelt szintű érettségire 

felkészítő tantárgyak kínálatából a 11. évfolyamra. Az iskola minden év június 15-ig készíti el és 

teszi közzé a listáját azoknak a tantárgyak, melyből a csoport beindítható. 

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a választott tanítási órára, azon a tanév végéig kötelezően 

részt kell vennie. Ebből következően a felvett tantárgy tanév közben nem adható le, de egyedi 

elbírálás alapján, egyéni méltánylást igénylő esetben, megváltoztatható az érettségire való 

felkészítés tantárgya.  

 

2.2.7. Érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

A tantárgyankénti tanmenetek tartalmazzák a középszintű érettségi vizsga témaköreit. A 

témakörök a vizsgakövetelményekben előírtakkal megegyeznek. 

 

2.2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A tanulók egy része bizonyos jellemzőikből adódóan különbözik a tanulók zömétől, és emiatt 

speciális oktatási-nevelési eljárásokat igényel.  

A kiemelt figyelmet igénylők körébe az alábbi tanulók tartoznak: 
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 különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

o sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

o kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

A tanulmányi kötelezettséget egészségügyi okokból magántanulóként teljesítő diákok számára 

biztosítjuk a felkészülés lehetőségét. Ebben az esetben mindig a szülővel, tanulóval való 

egyeztetés szerint kerülnek meghatározásra a foglalkozások. 

Nevelőtestületünk vállalja a képességfejlesztés széles skáláját, ezen belül fontosnak tartjuk a 

tehetséggondozást, melynek kimunkált hagyományai vannak iskolánkban. 

Valamennyi munkaközösség, minden szaktanár feladata a tehetséges tanulók gondozása. Ez 

jelentős többletmunkát jelent, mely az alábbiakban összegezhető: 

 intellektuálisan kihívást jelentő feladatok tervezése, 

 a ki nem apadó érdeklődés folytonos kielégítése, 

 nagyobb szabadság biztosítása a tanterv területén, 

 kiegészítő anyagok biztosítása, 

 kutatásra ösztönzés.  

A tehetséggondozás ma létező stratégiái - gyorsítás, gazdagítás, elkülönítés – megvalósíthatók 

intézményünkben, de helyzetünkből adódóan mi főleg a gazdagítást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, 

hogy a tehetséges tanulók a tantervi tananyagot meghaladó képzést kapnak, melynek formái a 

következők lehetnek: 

 tanórán belüli differenciált foglalkoztatás; 

 szakkörök; 

 tehetséggondozó tanfolyamok, táborok; 

 egyéni foglalkozások; 

 tanulmányi versenyek, bemutatók; 

 szabadidős foglalkozások – színház-és múzeumlátogatások; 

 speciális osztályok, tagozatok, csoportok; 

 iskolai létesítményeinek, eszközeinek használata – könyvtár, számítógépek. 

A tehetségfejlesztés során maximálisan alkalmazkodunk a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 

A további területeken teendőink két csoportba sorolhatók: 



 

 

199 

 

A prevenció nem csak pedagógiai feladat, társadalmi összefogást igényel. Feladataink ezen a 

területen a következők: 

 szorosabb kapcsolatot tartani az érintett szülőkkel; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 nívócsoportos oktatás; 

 felzárkóztató órák, foglalkozások; 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése (esetmegbeszélés, tanácsadás). 

A korrekció az iskolai nevelés feladata. Tennivalóink: 

 A tünetek tanulmányozása, annak vizsgálata, hogy a rendellenes magatartás mikor, 

milyen szituációban zajlik. 

 Okkeresés. Ehhez meg kell ismerni a gyermek élettörténetét. 

 Elemzés. A rendelkezésre álló anyag alapján megkíséreljük értelmezni a tünetek 

kialakulásának pszichológiai mechanizmusát. 

 Átgondoljuk és kidolgozzuk, hogy milyen módon segíthetünk a magatartási probléma 

leküzdésében. 

 Kompetencia szintünket meghaladó esetekben megfelelő szakemberhez, intézményhez 

irányítjuk a tanulókat. 

A korrekció sikerének legfőbb biztosítéka a szeretet, a megértés, a bizalom a gyermek iránt. 

Szeretettel és emberséggel kell fordulnunk a segítséget igénylő gyerekek felé, hogy egyik 

tanítványunk se érezze magát elveszettnek, értéktelennek, feleslegesnek.  

Biztosítania kell az iskolának az értelmes, alkotó, örömteli életcélokat, az önmegvalósítás 

lehetőségét.  

Nevelőtestületünk felvállalja a tanuláshoz pozitívan hozzáálló, tanulási kudarcnak kitett tanulók 

képzését is. Célunk a tanulási képességekben lemaradók felzárkóztatása, segítése, az eredményes 

tanuláshoz szükséges készségek, képességek alakítása, fejlesztése, a hiányzó ismeretek 

pótlása, az iskolai teljesítményszint növelése. 

Középiskolánk – speciálisan felkészült tanárok közreműködésével – fölvállalta a dyslexia, 

dysgráfia és dyskalkulia tüneteivel küzdő tanulók oktatását, nevelését, érettségire való 

felkészítését.  

Az oktatás a nemzeti alaptanterv, a kerettantervek és az érettségi vizsga követelményei szerint 

történik, integrált keretek között, ugyanakkor speciális módszerek alkalmazásával. A tanulási 

zavarokkal küzdő tanulók az iskolában azért nem tudnak kielégítően teljesíteni, mert nehézséget 

jelent számukra a koncentrálás, az információ felvétele, feldolgozása és hasznosítása, jóllehet 
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általános intelligenciájuk ezt nem indokolja. Tanításukhoz speciális technikák szükségesek. 

Tantestület közel egyharmada sajátította el ezeket a “Dyslexiáról és más részképesség-zavarokról 

középiskolás fokon” fejlesztő program keretében. Így a tanulási zavarokkal küzdő tanulók 

oktatásának feltételei intézményünkben kedvezőek. 

A velük való foglalkozás irányelveit részletesen kidolgoztuk. 

A hátrányos helyzetű megjelölést azokra a tanulókra értjük, akik alacsony szocioökonómiai 

státusszal jellemezhető társadalmi réteghez tartoznak, és akik a különböző környezeti tényezők 

hatására – szegénység, a család életvitele, csonka család, ingerszegény környezet, motiválatlanság, 

igénytelen pályaválasztás, alacsony igényszint – nem tudják bejárni az adottságaikhoz mért 

fejlődési utat. A megoldáshoz, a hátrányos helyzetet okozó körülmények felszámolásához 

természetesen az iskola kevés. Amit mi tehetünk: konkrét segítség konkrét tanulónak. 

Feladatok-módszerek 

 A személyiségi jogok tiszteletben tartásával az osztályfőnökök mérjék fel a hátrányokat. 

 Kommunikációs, személyiségfejlesztő tréningeken, egyéni beszélgetéseken az 

osztályfőnökök adjanak lehetőséget a beilleszkedési zavarok feltárására és kezelésére. 

 Szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon adjanak felvilágosítást az 

osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős a szociális juttatások lehetőségeiről 

(rendszeres étkezés, orvosi ellátás biztosítása, alapítványi támogatás, segélyek, 

tankönyvtámogatás). 

 Olyan szemléletet kell kialakítani a tanulókban, amelynek segítségével képesek elfogadni 

a szociális hátránnyal küzdő társukat.  

 Az osztályfőnököknek állandó munkakapcsolatban kell lenniük a napközis nevelővel, 

hiszen a szabadidőt és a tanulószobai munkát ők szervezik. 

 Ha szükséges, az ifjúságvédelmi és az osztályfőnök más társintézménybe irányíthatják a 

tanulókat.   

 A családból hozott negatív nevelési szokásokat az iskolában a közösség erejével 

ellensúlyozni kell. 

 A drog és alkohol személyiséget romboló hatását előadások és filmek segítségével be kell 

mutatni. 

 A nevelők személyes példaadással pozitív értékeket közvetítsenek. 

 A pályázatokat a nevelők kísérjék figyelemmel és hívják fel a tanulók figyelmét ezen 

lehetőségekre, majd a pályázatok előkészítésében segítsenek a nevelők. 
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A tanulók heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére 

a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, 

tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, az eredményes 

felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító foglalkozásokat, melynek formája az 

egyes tantárgyak csoportbontásban való tanítása. 

Szintén a tanulók eredményes felkészülését igyekszünk biztosítani azzal, a 2015/16-os tanévtől a 

9, 10. évfolyamon bevezettük a kompetencia-fejlesztést matematika és magyar (szövegértés) 

területeken, órarendben rögzített formában, heti 0,5-0,5 órában. 

A kompetencia-mérések által jelzett eredmények alapján, e területre nagyobb hangsúlyt helyezünk 

oktató munkánk során. A két területre vonatkozóan a fejlesztés tantervi programja is összeállításra 

kerül és felhasználjuk az intézkedési tervünkben rögzítetteket is. 

 

2.2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 Az értékelés felelősségteljes pedagógiai munka. Fegyelmezett tervezést igényel. Célját 

akkor éri el, ha egyértelműen fogalmazzuk meg a követelményeket; azok minimumát-

maximumát, mind a tanulók, mind a szülők számára. 

 Akkor van jogunk mérni, ha a tananyagot érthető módon dolgozzuk fel; ha a tanuló 

világosan látja feladatait; tisztában van azzal, mit fogunk számon kérni; ha ösztönző 

pedagógiai magatartást tanúsítunk. 

 Egyértelműen közölnünk kell az értékelés általunk alkalmazott módszereit. Ha munkánk 

ezen a téren is folyamatos, tervezett és rendszeres, akkor segítheti a tanulókkal és 

szüleikkel való kapcsolatunk hatékonyságát, a nevelői hatás pozitív érvényesülését. 

 A tananyag feldolgozásának időbeli üteméhez igazítjuk a rendszeres számonkérést. 

Odafigyelünk a lemaradókra, a hiányosságokat pótoltatjuk. Kiemelten segítjük tehetséges 

tanulóinkat (egyénre szabott feladatok, külön foglalkozás, versenyeztetés, pályázatok 

íratása, önképzőkörök). 

 Az értékelés a pedagógiai munka nehéz területe, nagyok az elvárások, hiszen hitelesnek, 

igazságosnak, következetesnek kell lennünk. 

 Célunk az elismerő buzdító értékelés, hiszen az elmarasztaló, szidalmazó hangnem 

kevésbé ösztönző. 

 Az értékelés feleljen meg az életkori sajátosságoknak, a tantárgy jellegének. 

A tanuló teljesítményét a munkaközösségek által kialakított egységes rendszer alapján értékeljük. 

Tájékozódunk munkánk eredményességéről; tájékoztatjuk a tanulót, a szülőt a munka 
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hatékonyságáról. A nevelők a tanulói teljesítményértékelését elsősorban az alapján mérik, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan viszonyul a helyi tantervben előírt követelményekhez. 

 Az értékelés hangneme, stílusa modell értékű: formálja a tanuló magatartását, 

önértékelését, tanulási szokásait, a tanuláshoz való viszonyát. 

 Elsősorban a személyiség fejlesztését, az önértékelés alakítását tartjuk fontosnak.  

Szeretnénk az önálló tanulásra való képességet és igényt gazdagítani. 

 A tanulói teljesítmények elemzéséből a magunk számára is következtetéseket kell levonni 

munkánk eredményességére vonatkozóan. Ezt az önvizsgálatot testületünk kiemelt 

feladatnak tekinti, mind iskolavezetési, mind munkaközösségi szinten. 

A tanulók előmenetelének értékelését érdemjeggyel, illetve osztályzattal minősítjük. A számszerű 

értékelés hagyományos formáját alkalmazzuk:  

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

Figyelnünk kell arra, hogy tudás helyett ne csak a jó osztályzat legyen a cél.  

 

A Köznevelési törvényben leírtakon túl hangsúlyozni szeretnénk az alábbiakat: 

 Nem adunk tört jegyeket, illetve annak két érdemjegyeként történő beírása nem 

megengedett. 

 A tanulmányi előmenetel folyamatos értékelése érdekében, ha 

o a heti óraszám 1 vagy 2, akkor havonta legalább 1 jeggyel értékelünk; 

o a heti óraszám 3 vagy 4, akkor havonta legalább 1 jeggyel és félévenként még 

legalább 2 osztályzattal értékelünk; 

o a heti óraszám 5 vagy több, akkor havonta legalább 2 jeggyel értékelünk; 

o emelt szintű érettségire történő felkészítés esetén, amennyiben az adott évfolyamon 

a tantárgy releváns, az ott szerzett osztályzatok kiegészülnek a felkészítés 2 

jegy/félév osztályzataival. Amennyiben külön tantárgy, úgy az előzőek 

alkalmazása szükséges. 

 A dolgozatok eredményeinek súlyozásáról a munkaközösségek dönthetnek.  

 A félévi és év végi jegyeknél figyelembe vesszük a fejlődési tendenciát, a részjegyek 

súlyát, de a törvény szellemében a tanuló hátrányára jelentősen nem térhetünk el az 

érdemjegyek átlagától. 

 Az optimum és a minimum követelményszint ismeretében a jeles és elégséges érdemjegy 

jól körülhatárolható - a közbülső osztályzatok megállapításánál kerülendők a szubjektív 
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elemek. Hangsúlyozottabbá kell tenni az ún. összegző jegyeket, amelyeket egy-egy 

nagyobb téma lezárásakor, illetve számonkérésekor adunk. 

 Minden tantárgy esetében ún. egységes „minimum követelményeket” dolgoztunk ki, mely 

fontos kereteket jelöl ki a tanulók továbbhaladásához. Mindez, a kerettantervi tartalmak 

figyelembe vételével kerültek megállapításra, összeállításukat a munkaközösségek 

végezték. Fontos szempontot jelent ez a tanulók továbbhaladásában az egységes értékelés 

kialakításához. 

 Az intézményben működő munkaközösségek kialakították a tanulók egységes írásbeli 

(témazáró dolgozatok) teljesítmény értékelési rendszerét, melyet az alábbi táblázat 

tartalmaz. Értékeléskor az elért pontszám érdemjegyre történő átváltása a következő: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30% Elégtelen (1) 

31-50% Elégséges (2) 

51-70% Közepes (3) 

71-85% Jó (4) 

86-100% Jeles (5) 

 

Fontos, hogy a minősítés érthető, konkrét, egyénre szabott, fejlesztő legyen, bizonyítsa a 

pedagógus segítőkészségét. Emeljük ki a pozitívumokat, fogalmazzuk meg az előrelépés 

lehetőségeit, a hibák kiküszöbölésének módját. 

 

Értékelési formák:  

Az értékelési módszereket igyekszünk úgy megválasztani, hogy az illeszkedjék a tanulók 

fejlettségi szintjéhez, adjon visszajelzést a szaktanárok és tanulók számára.  

Formatív (fejlesztő) értékelés: célja az eredményesebb tanulás elősegítése, a tanulási hibák és 

nehézségek feltárása, javítása. 

Ennek során az alábbi általános szempontok érvényesülnek:  

9. évfolyam 

Feltáró- diagnosztizáló értékelés: az előzetes tudás szintjének, a tanulási problémáknak, tanulási 

képességeknek a mérése. 

10. évfolyam 
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Szummatív (összegző) értékelés: A tanulók tudásszintjét mérjük, azokból a tantárgyakból, 

melyeknek alaptantervi követelményeit a tanulók már teljesítették. 

Formatív (fejlesztő) értékelés: célja az eredményesebb tanulás elősegítése, a tanulási hibák és 

nehézségek feltárása, javítása. 

11.évfolyam  

Formatív (fejlesztő) értékelés: célja az eredményesebb tanulás elősegítése, a tanulási hibák és 

nehézségek feltárása, javítása. 

12. évfolyam 

Szummatív (összegző) értékelés: A tanulók tudásszintjét mérjük, azokból a tantárgyakból, 

melyeknek alaptantervi követelményeit a tanulók már teljesítették. 

 

A fentieket is figyelembe véve az alábbi mérések lebonyolítását építjük be oktató munkánkba:  

 9. évfolyamon bemeneti mérés – főként a kötelező érettségi vizsgatárgyakból, valamint 

idegen nyelvből szintfelmérés a tanév végén.  

 10. évfolyamon diagnosztikus mérés – az érettségi vizsga vizsgarészeivel azonos formában 

 a gimnáziumi tagozaton a tagozat tantárgyából, általános tagozaton és a sajátos nevelési 

igényű gimnáziumi csoport esetében történelem tantárgyból, 

 a pedagógiai szakgimnáziumban idegen nyelvből, vagy szakmai tantárgyból. 

 11. évfolyamon diagnosztikus mérés matematikából, minden tanuló részére, írásban. 

 12. évfolyamon visszajelző mérés („próbaérettségi”), kizárólag írásban, a kötelező 

érettségi tantárgyakból. 

(A sajátos nevelési igényű tanulók a mérésekben mentesítési határozatukban foglaltakra tekintettel 

vesznek részt.) 

A mérések az éves Munkatervben konkrétan a munkaközösségek véleményének és tervezésének 

megfelelően, nevesítve, időponttal kerülnek meghatározásra. 

 

2.2.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Az iskolában nyújtott jó teljesítmény elérésének fontos eleme az otthoni felkészülés.  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek 

elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások előkészítését 

szolgálják. Ennek érdekében a tanórán kívül elvégzendő - szóbeli és írásbeli - feladatokat adhatnak 

a diákoknak.  
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A szaktanárok a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően adják fel az órán elvégzett 

tananyagra épülő házi feladatot, illetve - hosszabb időtartamra - önálló gyűjtőmunkát igénylő 

feladatot.  

A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni a tanulók 

iskolai leterheltségét, azt a tényt, hogy naponta 7 -8, sőt 9 tanítási órájuk van, és minden órán 

tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot. 

A házi feladatot mindig ellenőrizni kell. A hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem 

„értékelhető” elégtelennel. 

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 

másikra szokásos.  

 

2.2.11. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

2.2.11.1. Óratervi órák csoportbontása 

Az intézményünkben a középiskolai képzésen belül gimnáziumi, szakgimnáziumi és érettségi 

utáni szakképzés oktatása folyik. 

Az oktatást intézményünkben a központilag kiadott kerettantervek alapján végezzük.  

Iskolánkban valamennyi képzési formában van hitoktatás. A hittanórák az órarendbe beépítve, a 

délelőtt folyamán vannak. Az órákat hittanárok, hitoktatók látják el a fenntartó által jóváhagyott 

és kiadott tanterv alapján.  

A heti két hittan óra megtartására felekezeti hovatartozás szerint van lehetőség, így iskolánkban 

evangélikus, református, római és görög katolikus hitoktatás folyik, sávos formában, 

csoportbontásban. 

A gimnáziumi oktatás 4 évfolyamon, három osztályban, a pedagógiai szakgimnáziumi oktatás 4 

évfolyamon 2 osztályban, a szakképzés 2 évfolyamon, a jelentkezők számának függvényében 1 

vagy 2 osztályban folyik. Ezek alapján intézményünkben a középiskolai oktatásunkban a heti 

engedélyezett órakeret 9-12. évfolyamon 1150 óra + 20 óra tehetséggondozás és felzárkóztatás + 

szakképző évfolyamon 106 óra, összesen 1276 óra a hitoktatáson kívül. 

A tanulói kötelező tanórák száma és az engedélyezett heti időkeret különbözetét elsősorban 

csoportbontásra használjuk fel. 

 

Csoportjaink:  

Általános tantervű, emelt óraszámú biológia, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv. 
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Intézményünkben sávos rendszerben csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket. A nyelvi 

választás lehetőségei: angol, német, francia, latin. 

Lehetőségeink szerint csoportbontásban tanítjuk a gimnáziumi osztályainkban a matematikát, 

informatikát. 

A magyar emelt óraszámú osztályainkban minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a 

történelmet. A szakgimnáziumi osztályainkban minden évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a 

magyar nyelv és irodalmat, matematikát és az informatikát. Lehetőség szerint csoportbontásban 

tanítjuk továbbá a pedagógia tantárgyat és folytatjuk a szakmai gyakorlatot. A szakképzés 

évfolyamain csoportbontásban folyik a szakmai gyakorlat. A csoportbontásoknál tekintettel kell 

lenni a tanári, szülői, tanulói elvárásokra, de a fenntartói és intézményi érdek, valamint a szakos 

ellátottság szempontjára is. 

 

2.2.11.2. Tanítási órán kívüli tevékenységek 

Szakkörök 

Az indítandó szakkörök számát mindkét iskolatípusban a diákok érdeklődése és az iskolai 

lehetőségek szabják meg. Jellegüket tekintve lehetnek szaktárgyiak, művésziek, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Szakkör vezetését olyan 

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

Önkéntes csatlakozás szerint szerveződnek, indításukról minden tanév elején a tantestület dönt. 

Önképzőkörök 

Céljuk az előadókészség az "önkifejezés" fejlesztése. Önkéntes csatlakozás szerint szerveződnek, 

indításukról minden tanév elején a tantestület dönt. Ilyen körök intézményünkben: 

 Énekkar  

 Diákszínpad  

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

A felmerülő igényeknek és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével, szaktanári, szülői, 

tanulói kezdeményezésre indulhatnak. Működésüket az iskolavezetés engedélyezi. 

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. 
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Iskolai sportkör 

A sportkörnek tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a testnevelési órákkal együtt 

biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportversenyekre. A szakosztályok – röplabda, labdarúgás, túra, kosárlabda, stb. - a felmerülő 

igények alapján működnek. A sportkör a szakosztályok versenysportban való részvételén kívül 

szabadidős sport és rekreációs programokat is szervez (aerobic, tömegsportrendezvények).  

 

2.2.12. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek  

A tanulók fizikai teljesítményét a 2014-2015 tanévtől az egységes NETFIT® program szerint 

mérjük és értékeljük. A tanuló személyes adatait, antropometriai értékeit és a teljesítményteszt 

eredményeit a NETFIT® informatikai rendszerén keresztül töltjük fel a Magyar 

Diáksportszövetség online adatkezelő rendszerébe.  

A NETFIT® lehetővé teszi a diákok számára, hogy a fittségi teszteredményeiket online 

környezetben, az összes mérési eredmény figyelembevételével kezelni tudják. A szülők számára 

is biztosítja, hogy követni tudják gyermekeik fizikai fittségi adatait, és tájékozódni tudjanak 

fejlődésükről. A pedagógusok számára pedig lehetővé válik a diákjaik és osztályaik együttes 

kezelése, fejlődési jellemzőik, állapotváltozásuk nyomon követése. Az egyéni értékelőlapok és a 

statisztikai lekérdezés lehetőségei megteremtik a lehetőséget az osztály- és egyénspecifikus fittségi 

program kidolgozására. Ezen keresztül pedig a diagnosztikus pedagógiai értékelő funkció valódi, 

testnevelést támogató eszközzé válik. 

A NETFIT® -tet alkotó tesztek áttekintése:  

 A NETFIT® fittség-mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. A 

testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést / testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI), 

testmagasság mérése, testzsírszázalék-mérése/. Az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet 

/ állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás.  A vázizomzat fittségi 

profil 5 db teszt / ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége, törzsemelés 

teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága, ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest 

izomereje, kézi szorítóerő mérése– kéz maximális szorító ereje, helyből távolugrás teszt – alsó 

végtag robbanékony ereje,  míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet / hajlékonysági teszt – 

térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem/tartalmaz. 
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2.2.13. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei  

2.2.13.1. Egészségnevelés a középiskolában 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásnak a feladata. 

Óriási szerepünk van a prevencióban, ezzel érhetünk el igazi eredményt. 

 hiteles információ közlése, 

 személyiség fejlődésének elősegítése, az ártalmak kiküszöbölése, 

 emberi kapcsolatok kulturáltságának javítása, 

 hátrányos helyzetűek segítése. 

Kiemelten megvalósítandó egészségnevelés a biológiai órán, az osztályfőnöki órán, az 

egészségnevelési foglalkozásokon és a testnevelés órán folyik. 

Biológiai órán a tananyaghoz kapcsolódva: 

 Egészség – annak megőrzése testi – lelki egészség – mentálhigiéne 

 Önismeretre nevelés 

 Családi életre nevelés 

Osztályfőnöki és Egészségnevelési foglalkozásokon kiemelten az alábbiakra koncentrálunk: 

 Önismeret, önértékelés, önkritika 

 Alapvető külső és belső személyiségjegyek megismerése  

 Mások megismerése 

 Családfakutatás 

 Önismeret – gátlások leküzdése, hogyan éljünk saját hibáinkkal 

 Életünk és a stressz 

 A test és a lélek harmóniája 

 Szorongás, szomatikus problémák 

 Depresszió, neurózis terjedése 

 Egészséges önértékelés 

 A szabadidő eltöltésének problémái 

Egészségnevelés a testnevelés órákon  

"A sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb eszköze." 

/Szent-Györgyi Albert dr./ 
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A testnevelés munkaközösség az iskola pedagógiai programjában legfőbb céljának tekinti, hogy a 

többi műveltségi területtel együttműködve - egészséges, mozgáskultúrára igényes tanulókat 

neveljen. A testnevelés órák rendszeres és szakszerű megtartása elsődleges követelmény. 

Hangsúlyt kell fektetnünk, azonban arra is, hogy "ne a szellem útján nyomjuk el a testet, hanem a 

test útján nyissuk meg a lelket". /Szent-Györgyi Albert dr./ Nem szabad háttérbe szorítanunk 

tanulóink természetes mozgásvágyát, hanem folyamatosan táplálnunk kell azt. Meg kell találnunk 

a szülőkkel a közös hangot abban, hogy a sport, illetve a rendszeres testmozgás megtiltása nem 

lehet a büntetés eszköze. Közösen kell elérnünk azt, hogy a mindennapos testedzés létszükségletté 

váljék tanulóink számára, segítse sokoldalú mozgásos tevékenységeik fejlődését. Iskolánk 

korlátozott lehetőségein belül célunk elérni, hogy tanulóink ismerjék meg az egyes sportágakra 

jellemző mozgásanyagot, fedezzék fel az adott sportág specifikus mozgáskészletét és annak 

jelentőségét, tudatosan alkalmazzák azokat, vegyék észre a hasonlóságokat és különbözőségeket 

az eltérő sportági mozgások között.  

A testnevelés koncentrikus tanítása lehetővé teszi számunkra, hogy a kívánt mozgásanyagot 

alaposan - évről-évre újra megerősítve - sajátíttassuk el tanulóinkkal. A testnevelő tanár 

legfontosabb feladata az, hogy megfontolt és diplomatikus bírálatokkal, jól szervezett órákkal 

átsegítse a tanulókat a mozgástanulás különböző fázisain, s ezzel pozitív élményhez juttassa őket. 

A test “nevelése” közben kiváló lehetőségünk adódik tanulóink személyiségének fejlesztésére, 

hiszen olyan személyiségvonásaikat fejleszthetjük, mint összetartozás, összetartás, önfeláldozás, 

bajtársiasság, tisztesség, küzdeni akarás, helyes ítélőképesség, helyzetfelismerés, gyakorlatiasság, 

egészséges versenyszellem. Gyermekeinkkel el kell fogadtatnunk önmagukat. Az önismeret, a 

gátlások leküzdése, a feladatokhoz való pozitív hozzáállás, a belső kisugárzás és az életöröm olyan 

tulajdonságok, amelyek birtokában a gyerekek könnyebben helyt tudnak állni az „Életben”. A 

közös munka, a fizikai erőfeszítés hozza közelebb tanulóinkat egymáshoz, így tanulnak meg 

együttműködni egy közös cél érdekében és fejlődik az egymás közötti mozgásos 

kommunikációjuk. Iskolánkban egyre több az emocionális és viselkedési zavarokkal küzdő tanuló. 

A sport és a testnevelés által kínált lehetőségek segítségével kiutat és sikerélményt, valamint az 

agresszió megfelelő „szocializációs” levezetési formáit próbáljuk eljuttatni az erre rászoruló 

tanulókhoz. Az értékelés alapját a tanuló önmagához viszonyított fejlődése kell, hogy képezze. Az 

érdemjegyek tükrözzék a tanuló testneveléshez való hozzáállását is. A túlsúlyosság és a gerinc-

deformitások a hipertóniás tünetek növekvő aránya a tanulók körében felveti a könnyített és 

gyógytestnevelési foglalkozások megszervezésének kérdését. Elsődleges feladatnak a megelőzést 

tartjuk. Az iskolai sportkör szakcsoportjainak feladata, hogy lehetőségeket kínáljanak 
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tehetségesebb tanulóink továbbfejlődéséhez, illetve versenyeztetéséhez. A szakosztályok – 

röplabda, kézilabda, labdarúgás, túra, kosárlabda, torna - a felmerülő igények alapján működnek. 

A sportkör a szakosztályok versenysportban való részvételén kívül szabadidős sport és rekreációs 

programokat is szervez (aerobic, tömegsportrendezvények, házi bajnokságok). Tanulóink közül 

sokan (de nem elegen) a hétvégeken túrázással kapcsolódnak ki. A rendszeres túrázás során 

fejlődik a gyerek kapcsolata a természettel, „kiszellőzik” a tüdejük és javul az állóképességük. 

Nagy a hagyománya van iskolánkban a nyári vándortáboroknak, a kerékpártúráknak. Céljaink 

között szerepel, hogy testnevelés tantárgyból is minél több tanuló tegyen érettségi vizsgát. A 11-

12. évfolyamon a testnevelés órák az érettségire való felkészülést is szolgálják, illetve biztosított 

a tanulók testnevelés fakultáción való részvételének lehetősége. A gyakorlati órák mellett 

elengedhetetlen fontosságúak az elméleti órák. Törekednünk kell ara, hogy 

vizsgakövetelményeink komplex módon tartalmazzák a tantárgy gerincét, és szorosan 

kapcsolódjanak az egészségnevelés keretében tanultakhoz. 

 

2.2.13.2. A környezeti nevelés alapelvei 

„A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegése 

végigfut az összes többi szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem bele is szakítunk.” 

(Gerald Durrell) 

 

Az ember a környezetének megteremtője és alakítója. A környezet határozza meg létét és egyben 

lehetőségét adja intellektuális, morális és szellemi fejlődésének. Az évmilliók során a bioszférában 

folyamatok és kölcsönhatások bonyolult sorozatai mentek végbe.  

Az emberi fajnak bolygónkon való hosszú fejlődése folyamán elérkezett az az állapot, amelyben 

a tudomány és technika gyors fejlődésének következtében az ember olyan erők birtokába jutott, 

amelyekkel számtalan módon, és eddig nem tapasztalt mértékben képes környezetét 

megváltoztatni. 

 Az emberi környezet mindkét vetülete, a természetes és a mesterséges egyaránt szükséges az 

alapvető emberi jogok biztosításához, sőt magához az életnek fenntartásához is.  

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, 

hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő 

célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi 

tevékenységünket áthatva. 
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A környezeti nevelés célja 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve ezzel az élő természet 

fennmaradását, és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

 Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése. 

 Rendszerszemléletre nevelés. 

 Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása. 

 A fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése. 

 A környezetetika hatékony fejlesztése. 

 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 

 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

 Tolerancia és segítő életmód kialakítása. 

 A környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése. 

 Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése. 

 Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. 

 Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése.  

 A helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, 

fejlesztése.  

 Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése. 

 Globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése. 

 

A választott programok 

 fejlesszék a tanuló szociális képességeit; 

 adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható 

fejlődés); 

 rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket; 

 szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak 

rendszerszemléletre; 

 alakítsanak ki kritikus gondolkodást; 

 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.: 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás); 

 ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására; 
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 alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat; 

 neveljenek a hagyományok tiszteletére; 

 mutassanak követendő mintákat; 

 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésre, tárják fel a tanulók számára a globális 

kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világossá a tanulók számára, 

hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a boldogulásra, ha kész 

együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette. 

 

Konkrét célok és feladatok 

 A környezeti nevelés az iskola valamennyi tanulóját érintse. 

 Természeti -épített- szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése, a lakóhely megismerése. 

 Az iskola további " zöldítése". 

 Hagyományok ápolása. 

 Folyamatos kommunikáció a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel. 

 A tantestület valamennyi tagjának megnyerése a környezeti nevelési munkához. 

 A környezeti nevelők folyamatos szakmai továbbképzése. 

 Interaktív és multimédiás módszerek alkalmazása. 

 Az iskolai dolgozók és tanulók szemléletformálása, a környezettudatos gondolkodás és 

magatartás kialakítása. 

 A Bükki Nemzeti Park természeti értékeinek megismerése és megóvása. 

 Lakóhelyünk természet- és környezetvédelmi lehetőségeinek feltárása. 

 

Lehetőségek 

 anyag-és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok, 

 a pedagógusok, dolgozók példamutatása, 

 törekvés a szelektív hulladékgyűjtés folyamatos bevezetésére, megvalósítására, 

 termek, folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése, 

 élősarok (állatház) kialakítása, gondozása, 

 a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése, 

 a büfé árukészletének átalakítása, 

 a menza környezetbarátabb, egészségesebb működtetése, 
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 az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása (faliújság, 

iskolaújság, iskolarádió, helyi média), 

 lehetőséget biztosítani a gyerekeknek, hogy maguk is részt vehessenek környezetük 

szépítésében, 

 jeles napok alkalmából az iskola egészét érintő akciók, tevékenységek szervezése, 

 az iskolarádióban, iskolaújságban környezetvédelmi témák megjelenítése, 

 iskolai átfogó környezetvédelmi programok, projektek szervezése, 

 tanulmányi kirándulás szervezése (pl. tanösvényekre, nemzeti parkokba, 

természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba), 

 zöldesítés (cserjék, fák, ültetésével szépítjük környezetünket és a zajtól, portól védhetjük 

szervezetünket), 

 táborok, szakkörök, erdei iskola szervezése. 

 

Környezeti nevelési tevékenységünk legfontosabb területei, hagyományaink 

 terepgyakorlatok, tanulmányutak szervezése, 

 témanapok, témahetek szervezése, 

 kiállítások rendezése,  

 felkészítés tanulmányi versenyekre,  

 tanulói pályázatok hirdetése, 

 a környezet-és egészségvédelem jeles napjai kapcsán változatos programok szervezése, 

 részvétel helyi akciókban (pl.: Takarítási világnap, Autómentes nap),  

 kapcsolódás más (hazai és nemzetközi) szervezetek, egyesületek programjaihoz, 

 az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi,  

 regionális és országos versenyeken. 

 

A környezeti nevelés színterei az iskolában  

 Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai.  

 A nem hagyományos tanórai foglalkozások. (Pl. témanapok, projekt-tanítás és más 

komplex, tantárgyközi foglalkozások.) 

 Tanórán kívüli foglalkozások (pl. rendezvények, versenyek).  

 Hazai és nemzetközi együttműködések (fenntartó, környezeti neveléssel is foglalkozó 

intézmények, hivatalos és civil szervezetek).  

 Az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások. 
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A környezeti nevelés módszerei 

Célunk a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű élmény- és, 

tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása. 

 Természettudományos megfigyelések.  

 Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról.  

 Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása.  

 „Öröm- és bánattérkép” készítés.  

 Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése.  

 Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan.  

 Adatgyűjtés, feldolgozás, információrögzítés együttműködéssel.  

 Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok 

munkamegosztással).  

 Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.  

 Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, 

pontosítása, tisztázása.  

 Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása.  

 Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok 

megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában.  

 Viták, szituációs játékok.  

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása).  

 Természetvédelmi tevékenységek (madárvédelem, faültetés).  

 Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program 

megismerése, megvalósítása).  

 

A környezeti nevelés, a környezetvédelem oktatása fontos személyiségformáló szerepet tölt be, 

a természeten belül érvényesülő, valamint a természet- és társadalom között fellelhető 

összefüggések feltárásával és tudatosításával.  

 

Kommunikáció 

A környezeti nevelésben — jellegénél, összetettségénél fogva — nélkülözhetetlenek a 

kommunikáció legkülönbözőbb módjai. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink a 

nagyszámú írott, hallott és látott média irodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tudják 
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feldolgozni. Fontos számunkra, hogy képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az értékes 

információkat meg tudják az értéktelentől különböztetni. Tanulóinkat meg kell tanítani a 

fellépésre, a szereplésre, az előadások módszertanára. Végzett munkájukról számot kell adniuk 

írásban és szóban egyaránt - ezen képesség napjainkban nélkülözhetetlen. 

 

2.2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a 9-12. évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. A tanulók magatartását a 

félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a 

bizonyítványba bejegyzi. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az 

érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban 

tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és év végi osztályzatot az 

értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Példás (5) Az a tanuló, aki: 

 fegyelmezett, segítőkész, udvarias a felnőttekkel és társaival szemben; 

 házirendünknek megfelelően tanul, viselkedik;  

 a vállalt, illetve rábízott feladatokat pontosan, határidőre teljesíti;  

 részt vesz a közösség életében. 

Nem lehet példás az a tanuló:   

 akinek igazolatlan órája van,  

 aki valamilyen fegyelmező intézkedésben részesült. 

Jó: (4): Az a tanuló: 

 akinek viselkedésére különösebb panasz nincs;  

 aki tudatosan nem szegi meg házirendünk szabályait;  

 aki az órai munkát nem zavarja;  

 aki hajlik a konfliktusok békés rendezésére;  

 aki tanárai és társai véleményét, tanácsát elfogadja, hibáit kijavítja;  

 részt vesz a közösség életében, általában nem kezdeményező, de a rábízott feladatokat 

pontosan végrehajtja; 

 aki vitás kérdésekben a pozitív oldalra áll; 

 akinek legfeljebb 2 igazolatlan órája van;  

 aki legfeljebb csak egyszer részesült osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetésben. 
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Változó (3): Az a tanuló: 

 aki gyakran, tudatosan vét a házirend ellen;  

 akinek viselkedése a felnőttekkel, illetve társaival szemben általában tiszteletlen, 

udvariatlan; 

 aki magatartásával gyakran zavarja az órai munkát;  

 aki a közösségben passzív, nem lehet rá számítani;  

 aki feladatait nem mindig teljesíti;  

 aki véleménynyilvánításában nem mindig pozitív;  

 akinek kettőnél több osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetése van; 

 akinek igazolatlan óráinak száma 3-9 között van. 

Rossz (2) Az a tanuló: 

 aki sorozatosan és tudatosan megsérti az iskola házirendjét; 

 aki egészségromboló életmódjával, szokásaival negatív példa; 

 aki tanáraival és társaival tiszteletlen, durva, goromba; 

 akinek kihívó magatartásbeli problémái vannak;  

 aki szándékosan árt a közösségnek, az iskola hírnevének; 

 aki fegyelmi eljárásban vagy anélkül igazgatói megrovást kapott; 

 akinek l0 illetve annál több igazolatlan órája van. 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél, minősítésénél a 9-12. évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. A 9-12. évfolyamon a 

tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye lapján állapítja 

meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A 

félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Példás (5): Az a tanuló: 

 aki rendszeresen készül, tudásáról képességeinek megfelelően számot ad;  

 akinek tanulmányi munkája, fegyelme példamutató;  

 aki az órai munkát segíti, aktív;  

 aki tanulmányi versenyeken, pályázatokon vesz részt; 

 példás szorgalommal jutalmazható az a tanuló is, aki képességei szerint teljesít, aki 

tanulmányi eredményén sokat javított. 
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Jó (4): Az a tanuló: 

 aki általában tanul, de munkafegyelme nem egyenletes;  

 akinek házi feladata, önálló munkája időnként hiányos, kifogásolható;  

 aki a közös tanulmányi programok, versenyek alól kivonja magát, pedig képessége alapján 

ezekben részt vehetne. 

Változó (3): Az a tanuló: 

 akinek felkészülése alkalomszerű, teljesítménye ingadozó;  

 akinek házi feladatai rendszeresen hiányoznak, akinek felszerelése is hiányos;  

 akinek félévi és év végi osztályzatai a kifogásolható tanulmányi fegyelem miatt közepesnél 

nem jobbak, szélsőséges osztályzatokból adódnak. 

Hanyag (2): Az a tanuló  

 aki hanyagság miatt egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott;  

 akinek osztályzatai jóval alatta vannak képességének; 

 akinek munkafegyelme gyenge, aki tanulmányait elhanyagolja, akinek kötelességérzete 

nincs.  
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3. Szakmai program 

A szakképzési intézményekben a szakmai munka tartalmi normáinak a szerepét jogszabályként 

kiadott szabályozó dokumentumok és jogszabály által meghatározott keretek között az intézmény 

által készített és elfogadott tanterv és szakmai program töltik be. A szakmai és vizsgakövetelmény 

valamint a szakképzési és szakgimnáziumi kerettanterv alapján a szakképző iskolában a 

pedagógiai program részeként szakmai programot kell kidolgozni. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében, az iskolában a 

szakképzési évfolyamon folyó szakképzés szakmai programjának elkészítésekor a szakképzésre 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek az alábbiak:  

 a szakképzési kerettanterv, 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 25/2016.(II.25) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet 

módosításáról, 

 az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet,  

 az 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs, az 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs valamint az 54 762 03 Szociális szakgondozó szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 37/2013.(V.28.) EMMI rendelet illetve a 

41/2015.(VIII.31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet. 

 

3.1. Kifutó rendszerű szakmai oktatás 

Képzésünket az alábbi formákban folyatjuk: 

 Pedagógiai szakgimnáziumi képzést folytatunk az érvényben lévő kerettantervi 

szabályozás szerint. 

 Érettségire épülő szakképzést két szakképesítés megszerzésére folytatunk, melynek OKJ 

szerinti adatai: 
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A 

szakképesítésért 

felelős miniszter 

A 

szakképesítésért 

felelős 

minisztérium  

a 2014. évi XX. 

tv. és a 

152/2014. 

Korm. r. alapján 

-  kiegészítő 

információ az 

OKJ 

rendelethez 

Gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 
3 IV 

2 

év 

960-

1440 

óra 

N 
oktatásért felelős 

miniszter 
EMMI 

Pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs 
3 IV 

2 

év 

960-

1440 

óra 

N 
oktatásért felelős 

miniszter 
EMMI 

 

Ide várjuk a pedagógiai szakgimnáziumban vagy gimnáziumi képzésünkben érettségizett 

diákjainkat, de iskolánk nyitott a más intézményben érettségizett jelentkezők előtt is.  

 

Kifutóban a 2013/2014-es tanévtől a szakközépiskolai kerettanterv alapján szervezzük a 

pedagógiai szakgimnáziumi érettségire felkészítő képzésünket. A szabályozás szerint a 13. 

évfolyamon a képzésben maradók felkészülhetnek a szakgimnáziumi képzésük folytatásaként a 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs és a Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképzések 

valamelyikének megszerzésére. 

 

Továbbra is tervezünk lehetőséget biztosítani azoknak a jelentkezőknek, akik nem ágazati 

szakképesítésben tanultak vagy gimnáziumban érettségiztek. Így kétéves formában számukra 

tervezzük ezen szakképesítések szervezését. 

 

Az iskolánkban folyó oktatás tekintetében – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény) 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő 6. számú 

mellékletében rögzített – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes 

óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább kilencven 

százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. A szabadon hagyott – mintegy tíz 

százalékos – időkeret szakmai tartalmát a szakmai programhoz tartozóan a helyi tanterv határozza 
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meg.  Így kerültek meghatározásra a szakgimnáziumi óraszámok, melyeket a helyi tantervnél 

elhelyezett táblázat mutat be.  

A szakgimnázium szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott 

szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakgimnáziumba való 

jelentkezésekor tájékoztatni kell azzal, hogy a szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló 

előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai 

programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba 

beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz egyedileg.  

 

A szakgimnáziumi képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának (5/13.) szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével.  

A kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnázium szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 

 

3.1.1. Szakképző évfolyamon oktatott szakképesítések adatai  

3.1.1.1. Gyógypedagógiai segítő munkatárs 54 140 01 

Általános adatok: 

Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

A szakképesítés OKJ száma: 54 140 01 

Megfeleltetés: Egészségügyi gyakorlatvezető 

A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint 

A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés 

A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140) 

A szakképesítés típusa: szakképesítés 

Szakmacsoport: Oktatás 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:  

Feor 

száma: 
Feor megnevezése: Betölthető munkakörök: 

http://szakkepesites.hu/szakmak/egeszsegugyi_gyakorlatvezeto_3.html
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3415 
Gyógypedagógiai 

asszisztens 

Szaktanár irányítása mellett közreműködik a fogyatékos 

személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, 

képzési és fejlesztési teendők ellátásában 

 

Ágazati besorolás: Pedagógia 

A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter 

Jegyzékbe kerülés éve: 2012 

 

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:  

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka 

előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások 

előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett 

általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az 

egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri 

tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz 

a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. 

Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az 

intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.  

 

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:  

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Szakmai előképzettség: nincs 

Előírt gyakorlat: nem 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek 

Szintvizsga: nincs. 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, 

a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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Elmélet/gyakorlat aránya: 

60%-elmélet 

40%-gyakorlat 

 

A képzés maximális időtartama: 

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év  

Maximális óraszáma: 960-1440 óra. 

Választható képzési formák: Nappali 

 

Az 54 140 01 azonosító számú, Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak listája: 

11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok 

11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok 

11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Előzetesen 

elkészített záródolgozat leadása. 

A képzés zárása: komplex szakmai OKJ-s vizsga 

 

3.1.1.2. Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02 

Általános adatok: 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

A szakképesítés OKJ száma: 54 140 02 

Megfeleltetés: Családpedagógiai mentor, Pedagógiai asszisztens 

A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés 

A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140) 

http://szakkepesites.hu/szakmak/csaladpedagogiai_mentor.html
http://szakkepesites.hu/szakmak/pedagogiai_asszisztens.html


 

 

223 

 

A szakképesítés típusa: szakképesítés 

Szakmacsoport: Oktatás 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:  

Feor 

száma: 

Feor 

megnevezése: 
Betölthető munkakörök: 

3410 
Oktatási 

asszisztens 

Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett köz-reműködik a 

tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai 

foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. 

 

Ágazati besorolás: Pedagógia 

A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter 

Jegyzékbe kerülés éve: 2012 

 

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:  

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve 

annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai 

foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási 

felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. 

Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási 

feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer 

kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az 

intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi 

felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű 

gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai 

gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, 

dokumentálásban.  

 

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:  

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Szakmai előképzettség: nincs 

Előírt gyakorlat: nem 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
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Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek 

Szintvizsga: nincs. 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra,  

a 10. évfolyamot követően 105 óra,  

a 11. évfolyamot követően 140 óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

A szakma moduljai (modulazonosító + modul megnevezése): 

11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok 

11467-12 Oktatási tevékenység 

11468-12 Kapcsolat a családokkal 

11469-12 Családpedagógiai gondozás 

11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság. 

 

Elmélet/gyakorlat aránya: 

60%-elmélet 

40%-gyakorlat. 

 

A képzés maximális időtartama: 

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év  

Maximális óraszáma: 960-1440 óra. 

Választható képzési formák: Nappali. 

 

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.  

A képzés zárása: komplex szakmai OKJ-s vizsga 

3.1.2. Gyakorlat, nyári összefüggő gyakorlat 

A tanulóink gyakorlatát együttműködési megállapodás alapján, illetve intézményünkben, mint 

gyakorló helyen szervezzük. Az ehhez szükséges tanúsítási eljárásban részt vettünk. 
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Partnerintézményeink minősítési eljárásának lebonyolítására a szükséges intézkedéseket 

megtettük és belépő intézmények esetében folyamatosan kezdeményezzük.  

 

A nyári gyakorlatra vonatkozó szabályozásunk: 

Azon szakgimnáziumi diákok esetében, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, 2013. 

szeptember 02-án vagy azután kezdték meg középiskolai tanulmányaikat, nyári összefüggő 

gyakorlaton kell részt venniük. 

 

A továbbhaladás feltétele 

A magasabb évfolyam megkezdésének feltétele az ágazatnak megfelelő óraszámú összefüggő 

gyakorlat elvégzése a magasabb évfolyamba lépést megelőző nyáron. Az intézményünk 

tagintézményei ehhez a gyakorló helyet biztosítják, de további lehetőségeket is keresünk. Olyan 

helyen van lehetőség a gyakorlat folytatására, ahol a gyermekekkel való foglalkozás biztosítható, 

illetve az intézmény minősített gyakorló hely. 

A tanulónak a gyakorlatról való hiányzásokat pótolni kell és a pótlást is szükséges jelenléti ívvel 

alátámasztani. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja a nyári gyakorlat 

20 százalékát, a cég megtagadhatja a gyakorlat igazolásának kiadását. Ebben az esetben a 

tanulónak évet kell ismételnie. Fontos, hogy a nyári gyakorlat vége és a tanév megkezdése előtt 

még legyen annyi nap, mely alatt bepótolható a hiányzás. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tanuló 

évismétlésre kötelezett, amennyiben nincs meg az igazolt nyári gyakorlata. 

A tanulónak a Pedagógia ágazati képzés esetén 

 9. évfolyam után 70 óra 

 10. évfolyam után 105 óra 

 11. évfolyam után 140 óra  

összefüggő gyakorlaton kell részt vennie. 

A szakképzési évfolyamon az összefüggő gyakorlat szintén minősített gyakorlati helyen 

lehetséges, ahol a tanuló juttatatása is biztosítható. 

 

A gyakorlat dokumentálása 

A tanuló füzetben vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését, a gyakorló hely pedig foglalkozási 

naplóban. 

A napi elvégzett feladatok elvégzését naponta igazolja a gyakorlatot irányító személy. 
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Fiatalkorú tanuló (18 év alatt) esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló 

esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg. 

Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni. 

Amennyiben rendkívüli munkavégzésre kerül sor, helyette ugyanolyan mértékben szabadnapot 

kell biztosítani. A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati 

képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani. 

A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe. 

 

A gyakorlat teljesítésének igazolása 

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb az adott év augusztusában a füzetét az 

iskola titkárságára.  

 

Évismétlőkre vonatkozó szabályok: 

Az a diák, aki a nyáron teljesítette a szakmai gyakorlatát, de az augusztusi javítóvizsgán 

megbukott, neki a következő tanévben is meg kell csinálnia az összefüggő gyakorlatot, hiszen az 

a nyári gyakorlat az előző tanévhez tartozott, aminek a követelményeit (a javítóvizsgán történt 

bukás miatt) nem teljesítette. 

 

Bejelentési kötelezettség 

A tanuló minden évben május 01-ig pedagógia szakos tanárának jelzi, ha nem talált gyakorlati 

helyet, illetve a tájékoztatást arról, hogy egyéni megkeresése alapján hol kívánja a teljesíteni az 

összefüggő gyakorlatot.  
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3.1.3. Óratervek - óraszámok 

A 2013/2014. tanévtől bevezetett szakközépiskolai kerettanterv alapján folytatott képzés  

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakképzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának 

szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első 

szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 

megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 

szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 

 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 

követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 

közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 

miatt keletkezik!) 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

54 140 02  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

Szakmai 

követelménymod

ulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesít

és-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5           0,5    

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatá

s II. 
              0,5 

 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatá

s I.  
              2 

 

11464-12  

Pedagógiai, 

pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia  1,5   3   3   4  10,5 - -   

Pedagógia 

gyakorlat 
 1 70  1 105  1 140  3  10 160   

Pszichológia   2   2   3   3  10 - -  
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11467-12 

Oktatási 

tevékenység 

Oktatási 

intézmények 

működése 

              3,5  

Szabadidő 

szervezés 
              3  

A pedagógiai 

segítés 

gyakorlata 

               6 

11468-12 

Kapcsolat a 

családokkal 

Családtan               2  

Kommunikác

ió, 

kapcsolatépít

és 

              1  

Kommunikác

ió a 

gyakorlatban 

               3 

11469-12 

Családpedagógiai 

gondozás 

Családpedagó

gia  
              4  

Szervezési és 

ügyintézési 

ismeretek 

              3  

A szervezés 

és ügyintézés 

gyakorlata 

               3 

összes óra  4 1  
70 

5  1  
105 

6  1  
140 

 7 3   21 10  
160 

 19  12 

összes óra 5 6 7 10 31 31 

A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű 
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oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

54 140 02  Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

Szakmai 

követelmén

y-modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakgimnáziumi képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 
Ágazati 

szakgimnáziumi 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 

szakgimnáziumi 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 
9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

5
0
0

-1
2

  

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

18                     18 18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     4 4         4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                     4 4         4 

Munkavégzés 

személyi 

feltételei 

2                     2 2         2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     2 2         2 

Munkakörnyezet

i hatások 
2                     2 2         2 
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Munkavédelmi 

jogi ismeretek 
4                     4 4         4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás 

II. 
                              16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
                               4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
                               4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélkülisé

g 
                               4    4 

1
1

4
9
8

-1
2

  
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

I.
 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) 

Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani 

rendszerzés 1 
                              8   8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                              8    8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                              24    24  

Munkavállalói 

szókincs 
                              24    24  

1
1

4
6
4

-1
2
 

P
ed
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g
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i,
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sz
ic

h
o

ló
g
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i 

fe
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d
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o
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 Pedagógia  54    
108

  
    108   

 12

8 
  398 378       378  

Általános 

pedagógia és 

neveléstörténet 

20   56   56   64  196 180     180 

Neveléselmélet  18      26      26      32    102 100         100 

Didaktika 16   26   26   32  100 98     98 

Pedagógia 

gyakorlat 
 36 70  36 105  36 140  96 519  360 160   520 

Gondozási 

tevékenység 
 22  50  22 65  22 80  64 325  180 80   260 
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A gyermek 

megismerése, 

tevékenységének 

megfigyelése, 

problémahelyzet

ek elemzése 

 14 20  14 40  14 60  32 194  180 80   260 

Pszichológia  72     72     
108

  
   96   348 360          360 

Általános és 

személyiség-

lélektani 

ismeretek 

18   18   36   16  96 90     90 

Fejlődéslélektan 

alapjai 
 18      18      36      16    84  90         90 

Szociálpszicholó

gia alapjai 
 18      18      18      32    84 90         90 

 

Pedagógiai 

pszichológia és 

munkalélektan 

alapjai 

18   18   18   32    84 90     90 

1
1

4
6
7

-1
2
 

O
k

ta
tá

si
 t

ev
ék

en
y

sé
g

  

Oktatási 

intézmények 
               112  112 

Közoktatási 

jogszabályok 
               32  32 

Az oktatás 

segítése 
               32  32 

A nevelés 

segítése 
               32  32 

Sajátos nevelés – 

oktatás 
               16  16 

Szabadidő 

szervezés 
               96  96 
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Szabadidő - 

pedagógia 
               16  16 

Rendezvények – 

ünnepségek 

szervezése 

               16  16 

A játék 

pedagógiája és 

pszichológiája 

               32  32 

Kézműves 

foglalkozások 
               32  32 

Pedagógiai 

segítés 

gyakorlata  

                192 192 

Nevelési – 

oktatási 

tevékenységek 

gyakorlata 

                96 96 

Szabadidős 

tevékenységek 

gyakorlata 

                96 96 

1
1

4
6
8

-1
2

  

K
ap

cs
o

la
t 

a 
cs

al
ád

o
k

k
al

 

Családtan                               64   64 

A család                               32    32 

A családokat 

érintő társadalmi 

jelenségek 

               16  16 

Segítő kapcsolat 

a családokhoz 
               16  16 

Kommunikáció, 

kapcsolatépítés 
               32  32 

Kommunikáció                16  16 

Viselkedéskultúr

a, 
               16  16 



 

 

234 

 

konfliktuskezelé

s 

Kommunikáció 

a gyakorlatban 
                96 96 

Kommunikáció 

gyakorlata 
                48 48 

Viselkedéskultúr

a, 

konfliktuskezelé

s a gyakorlatban 

                48 48 

1
1

4
6
9

-1
2

  

  
 C

sa
lá

d
p

ed
ag

ó
g

ia
i 

g
o

n
d

o
zá

s 

Családpedagógia                128  128 

A család 

működési 

zavarai 

               64  64 

Speciális 

ellátások – 

Hálózati 

rendszer 

               32  32 

A „kilábalás” 

útja 
               32  32 

Szervezési és 

ügyviteli 

ismeretek 

               96  96 

A munkavégzés 

során kezelt 

dokumentumok 

               48  48 

Szervezés, 

ügyintézés 
               48  48 

A szervezés és 

ügyintézés 

gyakorlata 

                96 96 

Ügyiratkezelés a 

gyakorlatban 
                48 48 
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Az ügyintézés 

gyakorlata 
                48 48 

Összesen 
 14

4 
36  

70 
180 36  

105 

216

  
36  

140 

224

  
96    756  360  

160 
608  384 2268  

Összesen 180 216 252 320 1283  1116 992 2268  

Elméleti óraszámok/aránya 1364 óra 
60,14%

  
    

Gyakorlati óraszámok/aránya 904 óra   
39,86

% 
  

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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54 140 01  Gyógypedagógiai- segítő munkatárs 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5           0,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

11464-12 Pedagógiai, 

pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia   
1,5 

 
  3   3   4  10,5     

Pedagógia 

gyakorlat 
 1 70  1 105  1 140  3  10 160   

Pszichológia   2   2   3   3  10 - -  
 

 

11465-12 

Általános 

gyógypedagógiai 

feladatok 

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
              3,5  

Gyógypedagógiai 

gyakorlat 
               12 
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11466-12 

Speciális 

gyógypedagógiai 

feladatok 

Gyógypedagógiai 

pszichológia 
              4  

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
              4  

Gyógypedagógiai 

tantárgy-

pedagógiák 

              5  

összes óra 4 1 
70 

5 1 
105 

6 1 
140 

7 3 21 10 
160 

19 12 

összes óra 5 6 7 10 31 31 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakgimnáziumi képzés óraszáma a közismereti oktatással 

párhuzamosan 
Ágazati 

szakgimnáziumi 

képzés 

összes óraszáma 

9-12. évfolyam 

Ágazati 
szakgimnáziumi 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

11
50

0
-1

2 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 

és
 b

iz
to

n
sá

g
 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18                     18 18         18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                     4 4         4 

Munkahelyek 

kialakítása 
4                     4 4         4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
2                     2 2         2 
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Munkaeszközök 

biztonsága 
2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                     4 4         4 

11
49

9
-1

2 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi 

alapismeretek 
                               4    4 

Munkaviszony 

létesítése 
                               4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

11
49

8
-1

2 
  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) 

Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 
                              8   8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                              8    8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                              24    24  

Munkavállalói 

szókincs 
                              24    24  

11
46

4
-1

2 
 

P
ed

ag
ó

g
ia

i,
 

p
sz
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h

o
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g
ia

i 

fe
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d
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o
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Pedagógia  54   108    108    128   398 378       378 

Általános pedagógia 

és neveléstörténet 
20   56   56   64  196  180     180 

Neveléselmélet  18      26      26      32    102  100          100 

Didaktika 16   26   26   32  100 98     98 

Pedagógia gyakorlat  36 70  36 105  36 140  96 519  360 160   520 
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Gondozási 

tevékenység 
 22  50  22 65  22 80  64 325  180 80   260 

A gyermek 

megismerése, 

tevékenységének 

megfigyelése, 

problémahelyzetek 

elemzése 

 14 20  14 40  14 60  32 194   180 80   260 

Pszichológia  72     72     108      96   348  360         360 

Általános és 

személyiség-lélektani 

ismeretek 

18   18    36   16  96 90     90 

Fejlődéslélektan 

alapjai 
 18      18      36      16    84  90         90  

Szociálpszichológia 

alapjai 
18   18   18   32  84 90     90 

Pedagógiai 

pszichológia és 

munkalélektan alapjai 

 18      18      18     32    84  90         90  

11
46

5
-1

2 

Á
lt

al
án

o
s 

g
y

ó
g

y
p

ed
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ó
g
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i 

fe
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d
at

o
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 Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
                              112    112  

A gyógypedagógia 

alapjai 
                               112    112 

Gyógypedagógiai 

gyakorlat 
                384 384 

A gondozási 

tevékenységsérülés-

specifikus kérdései 

                200 200 

A sérült gyermek 

tevékenységének 

elemzése, szituációk 

megoldása 

                  184 184 
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11
46

6
-1

2 

S
p

ec
iá
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s 

g
y

ó
g

y
p
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ó
g
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i 
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d
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o
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Gyógypedagógiai 

pszichológia 
                               128   128  

Gyógypedagógiai 

fejlődéslélektan 
                               58   58  

Gyógypedagógiai 

pszicho-diagnosztika 
                               40   40  

Gyógypedagógiai 

nevelés-és 

oktatáslélektan 

                                  30   30  

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
               128  128 

Gyógypedagógiai 

iskola-egészségtan 
               128  128 

Gyógypedagógiai 

tantárgy-pedagógiák 
               160  160 

A gyógypedagógiai 

nevelés, oktatás 

intézményi formái 

               160  160 

Összesen  144 36  
70 

180 36  
105 

216  36  
140 

224  96    756  360 
160 

608  384  2268 

Összesen 180 216 252 320 1283  1116 992 2268  

Elméleti óraszámok/aránya 1364 óra 60,14     

Gyakorlati óraszámok/aránya 904 óra   39,86   
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3.2. 2016/2017-es tanévben bevezetésre kerülő új szakképzési kerettanterv felmenő 

rendszerben 

A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 

– 54 140 02 Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

– 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

 

3.2.1. Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint 

– az 54 140 01 számú, Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01. 

Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai segítő munkatársa 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 5 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 
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Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 

396 óra 

10. 

432 óra 

11. 

360 óra 

12. 

310 óra 

5/13. 

931 óra 

1/13. 

1116 óra 

2/14. 

931 óra 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő és mellék 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 
 

7 

 

4 7 5 

140 

7 3 

140 

6 4 18.5 12.5 19 12 

160 

18.5 12.5 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0.5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

Pedagógiai, pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia 
 

 
                 

3 

  
   4     4    

Pedagógiai gyakorlat 

  

 

 

   
 

  
            5   5     5  

Bevezetés a 

pszichológiába 
                    3   4      3   

Általános gyógypedagógiai 

feladatok 

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
                     3    4     3    

Gyógypedagógiai 

gyakorlat 
                       7,5   7       7.5 

Speciális gyógypedagógiai 

feladatok 

Gyógypedagógiai 

pszichológia 
                    2    2      2   

Gyógypedagógiai 

tantárgypedagógiák 
                    2    2       2   
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Gyógypedagógiai 

egészségtan 
                    2   2       2   

Gondozás és 

egészségnevelés 

Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

 1   1      1      1    1    1          

Óvodai nevelési feladatok 
A nevelés elméleti alapjai 

1 

  
   1      2     2                  

Nevelési gyakorlat   3   4      2     4                

Konyhai és udvari feladatok 

az óvodai dajka 

tevékenységében 

Konyhai és udvari 

feladatok 
1    1                             

Takarítási feladatok az 

óvodai dajka 

tevékenységében 
Takarítási ismeretek  1   1                              

Családpedagógiai ismeretek Pedagógiai szociológia  1    1      2     2                  

Kapcsolattartás formái 

családokkal 

A kapcsolattartás 

elmélete 
 1    1     1                        

A kapcsolattartás 

gyakorlata 
  1     1     1                     

 Kommunikáció 1  1   1   1         

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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1/13. 2/14. 

A
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s 
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s 

ó
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ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 252 144 252 180 
140 

252 108 
140 

186 124 

1498   

573 388 

2459 

864 252 
160 

653 308 

2077 

Összesen 396 432 360 310 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1515 óra (%) 

  

1517 óra (%) 

Gyakorlati 

óraszámok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 944 óra (%) 560 óra (%) 

1
1

4
9

9
-1
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ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                     24   24 0 0   24 0 24 

P
ed

ag
ó
g

ia
i,

 

p
sz
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h

o
ló

g
ia

i 

fe
la

d
at

o
k
 Pedagógia               

 

 
93  93 144    144  144 

Általános pedagógia                      40   40 60    60   

Neveléselmélet            30  30 50   50   

Didaktika                     23    23 34    34   
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Pedagógiai 

gyakorlat 
             

  

 155 155  180    180 360 

Gondozás                       80  80  100    100 200 

A gyermek 

megismerése, 

tevékenységének 

megfigyelése, 

problémahelyzetek 

elemzése 

                     75  75  80    80 160 

Bevezetés a 

pszichológiába 
             

  

93  93 144    108  252 

Általános 

személyiséglélektani 

ismeretek 

                      30   30 45    34  79 

Fejlődéslélektani 

ismeretek 
                      30   30 45    30  75 

Szociálpszichológiai 

alapismeretek 
                     20    20 30    24  54 

Pedagógiai 

pszichológia 
                     13    13 24    20  44 

Á
lt
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án
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y

ó
g
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ag

ó
g
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i 
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Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
             

  

93  93 144    108  252 

Bevezetés a 

gyógypedagógiába 
                      30   30 50    0  50 

A gyógypedagógia 

területei 
                     63   63 94    108  202 

Gyógypedagógiai 

gyakorlat 
             

  

 232,5 232,5  252    270 522 

A gondozási 

tevékenységek 

sérülés-specifikus 

kérdései 

                       132  132  152    170 322 

A sérült gyermek 

tevékenységének 

megfigyelése 

                       100,5  100,5  100    100 200 
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k
 Gyógypedagógiai 

pszichológia 
             

  

62  62 72    72  144 

A gyógypedagógiai 

pszichológia alapjai 
                     62   62 72    72  144 
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Gyógypedagógiai 

tantárgypedagógiák 
             

  

62  62 72    72  144 

A nevelés, oktatás, 

fejlesztés speciális 

kérdései 

                     62    62 72    72  144 

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
             

  

62  62 72    72  144 

Gyógypedagógiai 

gondozás 
                     62   62 72    72  144 

G
o

n
d
o
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s 

és
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n
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Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

36  36    36    31  139 

  

31  31 36      36 

Egészségvédelem  18   18       18     15    69  15   15 18      18 

Személyi gondozás  18   18      18     16   70  16   16 18      18 

Ó
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A nevelés elméleti 

alapjai 
36  36    72    62  206 

  

          

A nevelés 

alapfogalmai 
 36    0     0      0    36             

Játékpedagógia 0     20      25      25   70             

Munkajellegű 

tevékenységek az 

óvodában 

0    16      25       25   66             

Programok az 

óvodában 
0  0   22   12  34            

Nevelési gyakorlat  108  144    72    124 448 
  

          

Az óvodáskorú 

gyermek 

tevékenységének 

megfigyelése 

  108    144      72       124 448             
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Konyhai és udvari 

feladatok 
36  36          72 

  

          

A tálalás, kiszolgálás 

szabályai 
36    0                36             

Az óvodaudvar 

karbantartása 
 0    36               36             
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Takarítási 

ismeretek 
36  36          72 

  

          

Takarítási technikák  36   36                72             
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Pedagógiai 

szociológia 
36  36    72    62  206 

  

          

Családtan  36   12     24       20   92             

Mentálhigiénés 

alapismeretek 
0     12     24      21    57             

Családi 

mentálhigiéné 
0     12      24     21    57             
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A kapcsolattartás 

elmélete 
36  36    36      108 

  

          

Kapcsolatteremtés a 

családdal 
          36          36             

A kapcsolattartás 

gyakorlata 
 36  36    36     108 

  

          

A családdal történő 

kapcsolattartás 

formáinak 

megfigyelése, 

elemzése 

   36    36      36      108             

Kommunikáció 36  36   36   31  139            

Kommunikáció a 

pedagógiai 

folyamatban 

36  36   36   31  139            

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

 

3.2.2. Pedagógiai és családsegítő munkatárs 

 A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv  

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 54 140 02 számú, Pedagógia és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógia és családsegítő munkatárs 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 5 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  
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– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 
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képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 7 5 

140 

7 3 

140 

6 4 19,5 11,5 19,5 11,5 

160 

19,5 11,5 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11464-16 Pedagógiai és 

pszichológiai feladatok 

Pedagógia                     8,5   7     8,5   

Pedagógiai gyakorlat                       11,5   11,5     11,5 

Bevezetés a 

pszichológiába 
                    2   3     2   

11676-16 Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia                     2   4     2   

Mentálhigiéniai 

alapismeretek 
                    1   2     1   

11687-16 Program és 

szabadidő szervezés 
Szabadidő szervezés                    1   1,5     1 0 

11678-16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
                    1   1     1 0 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 

Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

1   1   1     1   1   1    1    

A nevelés elméleti alapjai 1   1     2     2                 
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11470-16 Óvodai nevelési 

feladatok 
Nevelési gyakorlat   3   4     2     4               

11544-16 Konyhai és udvari 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 

Konyhai és udvari 

feladatok 
1   1                             

11543-16 Takarítási 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 
Takarítási ismeretek 1   1                             

12070-16 Speciális gondozás 

és egészségvédelem 

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
1   1     2     2                 

Gyógypedagógiai 

egészségtan gyakorlat 
  1   1     2                    

11465-16 Általános 

gyógypedagógiai feladatok 
Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
2   2                            

11684-16 Gyógypedagógiai 

kommunikáció 
Sérülés-specifikus 

kommunikáció 
       2     1                 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
                    0,5         0,5   

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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5/13. 

A
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ó
ra
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ám
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1/13. 2/14. 

A
 s

za
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ss
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ó
ra
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ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 252 144 252 180 
140 

252 108 
140 

186 124 

2739   

604,5 356,5 

 

702 414 
160 

604,5 356,5 

2237 

Összesen 396 432 360 310 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1546,5 óra (56,5%)  

  

                1306,5 óra (58,4%) 

Gyakorlati 

óraszámok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1192,5 óra (43,5%) 930 óra (41,6%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
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lk
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at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 22   22 0 0   22 0 22 
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k
 Pedagógia 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 263,5 0 263,5 252 0   263,5 0 515,5 

Általános pedagógia                     0 124   124 108 0   124 0 232 

Neveléselmélet                     0 93   93 108 0   93 0 201 

Didaktika                     0 46,5   46,5 36 0   46,5 0 82,5 
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Pedagógiai 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 356,5 356,5 0 414   0 356,5 770,5 

Gondozási 

tevékenység 
                    0   170,5 170,5 0 198   0 170,5 368,5 

A gyermek 

megismerése, 

tevékenységének 

megfigyelése, 

problémahelyzetek 

elemzése 

                    0   186 186 0 216   0 186 402 

Bevezetés a 

pszichológiába 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
62 0 62 108 0   62 0 170 

Általános és 

személyiség-

lélektani ismeretek 

                    0 18   18 36 0   18 0 54 

Fejlődéslélektani 

alapok 
                    0 18   18 32 0   18 0 50 

Szociálpszichológiai 

alapismeretek 
                    0 18   18 32 0   18 0 50 

Pedagógiai 

pszichológia 
                    0 8   8 8 0   8 0 16 

1
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Pedagógiai 

szociológia 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
64 0 64 108 0   64 0 172 

Családtan                     0 64   64 108 0   64 0 172 

Mentálhigiéniai 

alapismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 72 0   31 0 103 

Családi 

mentálhigiéné 
                    0 31   31 72 0   31 0 103 
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1
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b
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ő
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Szabadidő 

szervezés 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 54 0   31 0 116 

Szabadidő 

pedagógia 
                    31   31 0 0    0 31 

A játékpedagógia 

alapjai 
                         54 0   0 0 54 

Programszervezés                          , 0   31 0 31 
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Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 31 0   31 0 62 

Kommunikációs 

alapismeretek 
                    0 31   31 31 0   31 0 62 
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1
1

6
8

8
-1

6
 

G
o
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o
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s 

és
 

eg
és

zs
ég

n
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és

 

Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

36 0 36  36 0 0   31 0  
139 0 

31 0 31 36 0   31 0 67 

Egészségnevelés 18   18  18       16    16   16 18 0   16 0 34 

Személyi gondozás  18   18  18       15    15   15 18 0   15 0 33 
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A nevelés elméleti 

alapjai 
36 0 36 0   72 0   31 0  175 0 

         

A nevelés 

alapfogalmai 
10   10     18     10             

Játékpedagógia 8   8     18     5             

Munkajellegű 

tevékenységek az 

óvodában 

10   10     18      10             

Programok az 

óvodában 
8   8     18     6             

Nevelési gyakorlat 0 108 0 144   0 72   0 124  448 0          

Az óvodás korú 

gyermek 

tevékenységeinek 

megfigyelése 

  108   144     72     124           
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 Konyhai és udvari 

feladatok 
36 0 36 0   0 0   0 0  

72 0 
         

A tálalás, 

kiszolgálás 

szabályai 

18   24                         

Az óvodaudvar 

karbantartása 
18   8                         
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Takarítási 

ismeretek 
36 0 0 0   0 0   0 0  

36 0 
         

Takarítási technikák 36                             
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Gyógypedagógiai 

egészségtan 
36 0 36 0   72 0   62 0  206 0 

         

Sérülés-specifikus 

gondozási feladatok 
36   36     72     62             

Gyógypedagógiai 

egészségtan 

gyakorlat 

0 36 0 36   0 72   0 32  

144 0 

0 0  0 0   0 0 0 

A gondozási 

tevékenységek 
  36   36     72     32       0 0   0 0 0 
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sérülés-specifikus 

kérdései 

1
1
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Á
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Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
72  72 0    0   0 0  

144 0 
0 0  0 0   0 0 0 

Bevezetés a 

gyógypedagógiába 
36  18                    0 0   0 0 0 

A gyógypedagógia 

területei 
36   54                    0 0   0 0 0 
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Sérülés-specifikus 

kommunikáció 
0 0 0 0   72 0   36 0  

108 0 
0 0  0 0   0 0 0 

A kommunikáció 

sajátosságai a 

gyógypedagógiában 

          72     36         0 0   0 0 0 
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Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

16 0  0 0   16 0 16 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkahelyek 

kialakítása 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

 

3.3. 2017/2018-as tanévben bevezetésre kerülő szakképzés 

54 762 03 Szociális szakgondozó 

 

A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 54 762 03 számú,  Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma:  54 762 03 

Szakképesítés megnevezése: Szociális szakgondozó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2  év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
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– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat 

a szakmai készségfejlesztést kizárólag 

csoportvezetésben jártas: pszichológus végezheti; a 

kommunikációs gyakorlatot: pszichológus, 

okleveles szociális munkás, pedagógiai előadó, 

okleveles gyógypedagógus, okleveles szupervizor, 

szociális szervező, szociális kompetenciafejlesztő 

tréner, 

Társadalomismeret 

okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális 

munkás, okleveles szociológus, okleveles 

társadalomismeret szakos tanár, szociális 

menedzser 

Monitorozó gyakorlat 

okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális 

munkás, okleveles szociológus, szociális szervező, 

szociális menedzser, ápoló BsC,  

Szociálpolitikai, jogi és etikai 

ismeretek 

okleveles szociálpolitikus, jogász, okleveles 

szociális munkás, szociális menedzser 
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Pszichológiai alapismeretek 
pszichológus, pedagógiai előadó, pszichiáter, 

okleveles gyógypedagógus, ápoló BsC, MsC 

Egészségügyi alapismeretek 
orvos, ápoló BsC, MsC, egészségügyi szakoktató, 

egészségtan tanár 

Klinikai ismeretek orvos, ápoló BsC, MsC, egészségügyi szakoktató 

Ápolási ismeretek ápoló BsC, MsC, egészségügyi szakoktató 

Népegészségügyi ismeretek 
orvos, ápoló BsC, MsC, egészségügyi szakoktató, 

egészségtan tanár 

Az elsősegélynyújtás gyakorlata 
orvos, ápoló BsC, MsC, egészségügyi szakoktató, 

mentőtiszt 

Gondozási ismeretek 
szociális munkás, szociális szervező, szociális 

menedzser, szociálpolitikus, szociológus 

Gondozási gyakorlat 

szociális munkás, szociális szervező, szociális 

menedzser, okleveles szociálpolitikus, 

egészségügyi szociális munkás 

Szociális munka elmélete 

okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális 

szervező, szociális menedzser, egészségügyi 

szociális munkás 

Esetmegbeszélés 

okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociológus, 

szociális menedzser, egészségügyi szociális 

munkás, akinek 3 éves szakmai gyakorlata 

szociális ellátások vagy a szociális igazgatás 

területén 

Szupervízió 

diplomás szupervízor vagy a Szociális Szakmai 

Szövetség Akkreditációs Bizottsága által csoportos 

szupervíziós munkára akkreditált szupervízor, 

pszichológus 

Mentálhigiéné 
mentálhigiénikus-egészségfejlesztő, 

mentálhigiénikus, pszichológus 

Szociális adminisztráció 

okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociológus, 

szociális menedzser, egészségügyi szociális 

munkás, akinek 3 éves szakmai gyakorlata 

szociális ellátások vagy a szociális igazgatás 

területén 
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A szakmai gyakorlat, a szociális 

munka gyakorlata 

Az alábbi feltételek együttes megléte: 

1. tereptanári végzettség 

2. a szakma gyakorlását szabályozó rendeletek (a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről) szerinti végzettséggel 

rendelkező szakember  

3. legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő 

szakmai gyakorlat 

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 

okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális 

munkás, okleveles szociológus, szociális szervező 

Gazdálkodási, vezetési ismeretek 
közgazdász tanár, szociális szervező, humán 

szervező, szociális menedzser 

Intézményt, illetve tevékenységet 

megismerő gyakorlat 
tereptanári végzettség 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
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választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 8 3 10 2 

140 

6 4 

140 

8 2 16 15 23 6 

160 

16 15 

Összesen 11 12 10 10 31 29,0 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10569-16 Gondozási-ápolási 

alapfeladatok 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

  1                               

Szociálpolitikai, jogi és 

etikai ismeretek 
0,5                                 

Pszichológiai 

alapismeretek 
0,5                                 

Egészségügyi 

alapismeretek 
1                                 

Ápolási, gondozási 

alapismeretek 
    0,5           0,5                 

Megfigyelési és 

elsősegélynyújtási 

gyakorlat 

            0,5                     
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10570-16 A szükségletek 

felmérése  

Társadalomismeret 0,5                                 

Klinikai ismeretek     1,5                             

Ápolási gyakorlat             0,5                     

Gondozási ismeretek     1                             

A gondozási szükségletek 

felmérésének gyakorlata 
      0,5                           

Monitorozó gyakorlat   0,5                               

10571-16 Sajátos gondozási 

feladatok 

Szociális munka elmélete           0,5                       

Szociális munka 

gyakorlata 
                  0,5               

Szociális gondozás           1                       

Szociális gondozás 

gyakorlata 
            0,5                     

Mentálhigiéné                 0,5                 

Esetmegbeszélés és 

szupervízió a gyakorlaton 
                  0,5               

10572-16 Gondozási- ápolási 

adminisztráció 
A szociális adminisztráció 

gyakorlata 
                  0,5               

10525-12 A szociális ellátás 

általános tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

  1         1     0,5   1   2,5     1 

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai, jogi és 

etikai ismeretek 

1,5   2,5     2,5     2,5       8,5         

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
  0,5   1     0,5             2       

Pszichológiai és pedagógiai 

ismeretek 
2   2           1       5         

Pszichológiai gyakorlat       0,5                   0,5       

Egészségügyi 

alapismeretek 
2   2,5     2     1       7,5         

10559-12 Elsősegélynyújtási 

feladatok 
Népegészségügyi ismeretek                 2,5       2         
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Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
            1             1       

10556-16 Gondozási-ápolási 

feladatok 

Ápolási ismeretek                     2         2   

Alapápolási gyakorlat                       2,5         2,5 

Gondozási ismeretek                     2         2   

Gondozási szükségletek                     1         1   

Gondozási gyakorlat                       2         2 

10574-16 Személyes 

gondoskodás 

Szociális munka                     2         2   

A szociális munka 

gyakorlata 
                      2         2 

Szociális gondozás                     2         2   

A szociális gondozás 

gyakorlata 
                      2         2 

A szociális szakember 

személyiségének védelme 
                    0,5 2       0,5 2 

10575-12 Szociális szervezés 

Gazdálkodási 

alapismeretek 
                    1         1   

A szociális intézmények 

gazdálkodása 
                    1         1   

Vezetési, szervezési 

ismeretek 
                    1         1   

Vezetési, szervezési és 

gazdálkodási gyakorlat 
                      1,5         1,5 
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10576-12 Szakgondozási 

adminisztráció 

Szociális szolgáltatások 

adminisztrációja 
                    0,5         0,5   

Szociális szolgáltatások 

adminisztrációjának 

gyakorlata 

                      1         1 

Számítástechnikai 

ismeretek 
                    0,5         0,5   

Számítástechnikai 

ismeretek gyakorlat 
                      1         1 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 198 54 252 54 
140 

162 90 
140 

219 16 

1045 453 1045 

497 464 

2006 

831 214 
160 

497 464 

2006 

Összesen 252 306 252 235 961 1045 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1328 óra (58,1%) 

  

1328 óra (61,3%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 678 óra (41,9%) 678 óra (38,7%) 
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I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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) Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 
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Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

0 36 0 0   0 0   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 
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Tanulástechnika 

gyakorlat 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 

A reális énkép szerepe 

a szociális segítésben 
  12                 12     12 0 0   0 0 0 

A szakmai 

együttműködés és a 

segítő kapcsolat 

  8                 8     8 0 0   0 0 0 

A veszteségek 

feldolgozása gyakorlat 
  2                 2     2 0 0   0 0 0 

A kongruens 

kommunikáció 
  8                 8     8 0 0   0 0 0 

Szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 
18 0 0 0   0 0   0 0 18 

18 0 
0 0 18 0 0   0 0 0 

Szociálpolitikai 

alapismeretek 
6                   6     6 0 0   0 0 0 

A szociálpolitika 

intézményrendszere 
4                   4     4 0 0   0 0 0 

Jogi és családjogi 

alapismeretek 
2                   2     2 0 0   0 0 0 

A jóléti 

nagyrendszerek és 

lokális ellátások 

2                   2     2 0 0   0 0 0 

Közigazgatási 

ismeretek 
2                   2     2 0 0   0 0 0 

A szociális segítés 

etikája 
2                   2     2 0 0   0 0 0 

Pszichológiai 

alapismeretek 
18 0 0 0   0 0   0 0 18 

18 0 
0 0 18 0 0   0 0 0 

Pszichológiai 

alapismeretek 
5                   5     5 0 0   0 0 0 

Szociálpszichológiai 

jelenségek és 

folyamatok 

4                   4     4 0 0   0 0 0 

Az életút 

pszichológiája 
4                   4     4 0 0   0 0 0 

A személyiség 

pszichológiája 
5                   5     5 0 0   0 0 0 
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Egészségügyi 

alapismeretek 
36 0 0 0   0 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

Az emberi test 

felépítése, 

szerveződési szintjei 

10                   10     10 0 0   0 0 0 

Kórok és kórokok 6                   6     6 0 0   0 0 0 

A betegségek tünetei, a 

betegmegfigyelés 

szempontjai 

6                   6     6 0 0   0 0 0 

A gyógyszerelés 8                   8     8 0 0   0 0 0 

A társadalmi helyzet és 

az egészség 
2                   2     2 0 0   0 0 0 

Közegészségügyi és 

járványtani ismeretek 
2                   2     2 0 0   0 0 0 

Egészségmegőrzés 2                   2     2 0 0   0 0 0 

Ápolási, gondozási 

alapismeretek 
0 0 18 0   0 0   15 0 33 

33 0 
0 0 33 0 0   0 0 0 

Általános ápolási 

ismeretek 
    14           13   27     27 0 0   0 0 0 

Gondozási 

alapismeretek 
    4               4     4 0 0   0 0 0 

Az ápolás, gondozás 

dokumentációja 
                2   2     2 0 0   0 0 0 

Megfigyelési és 

elsősegélynyújtási 

gyakorlat 

0 0 0 0   0 18   0 0 18 

18 0 

0 0 18 0 0   0 0 0 

Az ápolási folyamat 

megfigyelése 
            7       7     7 0 0   0 0 0 

A gondozási folyamat 

megfigyelése 
            6       6     6 0 0   0 0 0 

Elsősegélynyújtási 

gyakorlat 
            5       5     5 0 0   0 0 0 

  



 

 

273 

 

1
0

5
7

0
-1

6
 A

 s
zü

k
sé

g
le

te
k

 f
el

m
ér

és
e 

 
Társadalomismeret 18 0 0 0   0 0   0 0 18 18 0 0 0 18 0 0   0 0 0 

A társadalmi 

egyenlőtlenség és 

szegénység okai 

6                   6     6 0 0   0 0 0 

A mai magyar 

társadalom 
6                   6     6 0 0   0 0 0 

A szükségletfelmérés 

módszerei 
6                   6     6 0 0   0 0 0 

Klinikai ismeretek 0 0 54 0   0 0   0 0 54 54 0 0 0 54 0 0   0 0 0 

A keringés, a 

vérképző, a légző- és 

az emésztőrendszer 

betegségei 

    15               15     15 0 0   0 0 0 

Ideg- és 

elmegyógyászati 

alapok, érzékszervek 

betegségei 

    15               15     15 0 0   0 0 0 

Endokrin, daganatos és 

sebészeti beavatkozást 

igénylő betegségek 

    8               8     8 0 0   0 0 0 

A kiválasztó-rendszer, 

nemi- és a 

reumatológiai 

betegségek 

    8               8     8 0 0   0 0 0 

Dietetikai ismeretek     3               3     3 0 0   0 0 0 

Geriátriai ismeretek     5               5     5 0 0   0 0 0 

Ápolási gyakorlat 0 0 0 0   0 18   0 0 18 18 0 0 0 18 0 0   0 0 0 

Alapápolás 

belgyógyászati betegek 

körében 

            10       10     10 0 0   0 0 0 

Alapápolás sebészeti 

beavatkozáson 

átesettek körében 

            8       8     8 0 0   0 0 0 

Gondozási ismeretek 0 0 36 0   0 0   0 0 36 36 0 0 0 36 0 0   0 0 0 

A gondozási 

szükségletek felmérése 
    12               12     12 0 0   0 0 0 
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Gondozás és 

rehabilitáció 

fogyatékkal élők 

körében 

    8               8     8 0 0   0 0 0 

Gerontológia és az 

idősek rehabilitációja 
    8               8     8 0 0   0 0 0 

Gondozás és 

rehabilitáció a 

szenvedélybetegek 

körében 

    8               8     8 0 0   0 0 0 

A gondozási 

szükségletek 

felmérésének 

gyakorlata 

0 0 0 18   0 0   0 0 18 

18 0 

0 0 18 0 0   0 0 0 

A gondozási 

szükségletek felmérése 

idősek körében 

      6             6     6 0 0   0 0 0 

A gondozási 

szükségletek felmérése 

fogyatékkal élők 

körében 

      6             6     6 0 0   0 0 0 

A gondozási folyamat 

tervezése 
      6             6     6 0 0   0 0 0 

Monitorozó gyakorlat 0 18 0 0   0 0   0 0 18 18 0 0 0 18 0 0   0 0 0 

A szociális ellátás 

intézményei 
  8                 8     8 0 0   0 0 0 

Az egészségügyi 

ellátás intézményei 
  4                 4     4 0 0   0 0 0 

Egy intézmény 

részletes megismerése 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 
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 Szociális munka 

elmélete 
0 0 0 0   18 0   0 0 18 

18 0 
0 0 18 0 0   0 0 0 

Általános szociális 

munka 
          5         5     5 0 0   0 0 0 

Szociális munka 

egyénekkel és 

családokkal 

          5         5     5 0 0   0 0 0 
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Szociális munka 

csoportokkal 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Közösségi szociális 

munka 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Szociális munka 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 15 15 

15 0 
0 0 15 0 0   0 0 0 

Egyénekkel és 

családokkal végzett 

szociális munka 

gyakorlata 

                  5 5     5 0 0   0 0 0 

A csoportokkal végzett 

szociális munka 

gyakorlata 

                  5 5     5 0 0   0 0 0 

Közösségi szociális 

munka gyakorlata 
                  5 5     5 0 0   0 0 0 

Szociális gondozás 0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Idős és fogyatékkal élő 

emberek ellátásai 
          6         6     6 0 0   0 0 0 

Aktivitás és 

foglalkoztatás 
          6         6     6 0 0   0 0 0 

Háztartási ismeretek           6         6     6 0 0   0 0 0 

Munka-, baleset- és 

tűzvédelem 
          6         6     6 0 0   0 0 0 

A gyógyászati 

segédeszközök 

beszerzése 

          6         6     6 0 0   0 0 0 

Gyógyíthatatlan 

betegek és haldoklók 

gondozása 

          6         6     6 0 0   0 0 0 

Szociális gondozás 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 18   0 0 18 

18 0 
0 0 18 0 0   0 0 0 

Idős emberek 

gondozása 
            3       3     3 0 0   0 0 0 

Fogyatékkal élők 

gondozása 
            3       3     3 0 0   0 0 0 

Foglalkozási gyakorlat             3       3     3 0 0   0 0 0 

Háztartási gyakorlat             3       3     3 0 0   0 0 0 
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Munka-, baleset- és 

tűzvédelem gyakorlata 
            3       3     3 0 0   0 0 0 

Gyógyíthatatlan 

betegek és haldoklók 

gondozása 

            3       3     3 0 0   0 0 0 

Mentálhigiéné 0 0 0 0   0 0   15 0 15 15 0 0 0 15 0 0   0 0 0 

Elméleti ismeretek                 8   8     8 0 0   0 0 0 

A gondozás 

mentálhigiénés 

vonatkozásai 

                7   7     7 0 0   0 0 0 

Esetmegbeszélés és 

szupervízió a 

gyakorlaton 

0 0 0 0   0 0   0 15 15 

15 0 

0 0 15 0 0   0 0 0 

Esetmegbeszélés                   7 7     7 0 0   0 0 0 

Szupervízió                   8 8     8 0 0   0 0 0 
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A szociális 

adminisztráció 

gyakorlata 

0 0 0 0   0 0   0 15 15 

15 0 

0 0 15 0 0   0 0 0 

Az ápolás 

adminisztrációja 
                  5 5     5 0 0   0 0 0 

A gondozás 

adminisztrációja 
                  5 5     5 0 0   0 0 0 

Számítástechnika a 

gondozás 

adminisztrációjában 

                  5 5     5 0 0   0 0 0 
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Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

0 36 0 0   0 36   0 16 88 

0 88 

0 32 120 0 88   0 32 120 

Tanulástechnika 

gyakorlat 
  36                 36     36 0 36   0 0 36 

A reális énkép szerepe 

a szociális segítésben 
            6       6   6 12 0 6   0 6 12 

A szakmai 

együttműködés 

készségei 

            6     8 14   6 20 0 14   0 6 20 
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A veszteségek 

feldolgozása gyakorlat 
            6     8 14   5 19 0 14   0 5 19 

A kongruens 

kommunikáció 

gyakorlása 

            6       6   5 11 0 6   0 5 11 

A segítő kapcsolat 

eszközeinek 

alkalmazása 

            6       6   5 11 0 6   0 5 11 

A szakmai 

kommunikáció 

fejlesztése 

            6       6   5 11 0 6   0 5 11 

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai, jogi 

és etikai ismeretek 

54 0 90 0   90 0   77 0 311 

0 311 

0 0 311 311 0   0 0 311 

Szociológiai és 

szociálpolitikai 

alapismeretek 

18   22               40     40 40 0   0 0 40 

A társadalmi struktúra, 

a mai magyar 

társadalom 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

A család és életmód     32               32     32 32 0   0 0 32 

Szervezetszociológia                 35   35     35 35 0   0 0 35 

Szociálpolitikai 

beavatkozást igénylő 

problémák, a 

szociálpolitika 

intézményrendszere 

    18     36         54     54 54 0   0 0 54 

Jogi és családjogi 

alapismeretek 
          36         36     36 36 0   0 0 36 

A jóléti 

nagyrendszerek 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

A lokális ellátások                 21   21     21 21 0   0 0 21 

Közigazgatási 

ismeretek 
                21   21     21 21 0   0 0 21 

A szociális segítés 

etikája 
    18               18     18 18 0   0 0 18 
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Társadalomismereti 

és szociálpolitikai 

gyakorlat 

0 18 0 36   0 18   0 0 72 

0 72 

0 0 72 0 72   0 0 72 

Gyakorlat a család és 

életmód körében 
            18       18     18 0 18   0 0 18 

Szociológiai 

alapismereti gyakorlat 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

Szociálpolitikai 

monitorozás 
  18                 18     18 0 18   0 0 18 

Az intézmény 

megismerése 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

Pszichológiai és 

pedagógiai ismeretek 
72 0 72 0   0 0   32 0 176 

0 176 
0 0 176 176 0   0 0 176 

Pszichológiai 

alapismeretek 
18   18               36     36 36 0   0 0 36 

Szociálpszichológiai 

jelenségek és 

folyamatok 

18   18               36     36 36 0   0 0 36 

Az életút 

pszichológiája 
16   16               32     32 32 0   0 0 32 

A személyiség 

pszichológiája 
10   10               20     20 20 0   0 0 20 

Szocializáció  10   10               20     20 20 0   0 0 20 

Pedagógiai 

alapismeretek 
                32   32     32 32 0   0 0 32 

Pszichológiai 

gyakorlat 
0 0 0 18   0 0   0 0 18 

0 18 
0 0 18 0 18   0 0 18 

Gyermektanulmányok       9             9     9 0 9   0 0 9 

Az életút pszichikus 

jellemzői 
      9             9     9 0 9   0 0 9 

Egészségügyi 

alapismeretek 
72 0 90 0   72 0   32 0 266 

0 266 
0 0 266 266 0   0 0 266 

Az emberi test 

felépítése és működése 
72                   72     72 72 0   0 0 72 

Kórok és kórokok     54               54     54 54 0   0 0 54 
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A betegségek tünetei, a 

betegmegfigyelés 

szempontjai 

    36     36         72     72 72 0   0 0 72 

A gondozás és a 

betegellátás laikus 

módszerei 

          36     32   68     68 68 0   0 0 68 
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 Népegészségügyi 

ismeretek 
0 0 0 0   0 0   78 0 78 

0 78 
0 0 78 78 0   0 0 78 

A társadalmi helyzet és 

az egészség 
                26   26     26 26 0   0 0 26 

Közegészség                 26   26     26 26 0   0 0 26 

Egészségmegőrzés                 26   26     26 26 0   0 0 26 

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 36   0 0 36 

0 36 
0 0 36 0 36   0 0 36 

Mechanikai sérülések, 

gyermekbetegségek 

ellátása 

            18       18     18 0 18   0 0 18 

Veszélyeztető 

állapotok 
            18       18     18 0 18   0 0 18 
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Ápolási ismeretek 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 63 0 63 0 0   63 0 63 

Alapápolási feladatok                     0 33   33 0 0   33 0 33 

Ápolási szükségletek, 

betegmegfigyelés 

szempontjai, etikai 

szabályai és a betegek 

jogai 

                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Haldoklók és 

elhunytak 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Gyógyszerelési 

alapismeretek 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Alapápolási 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 77 77 0 0   0 77 77 

Szükségletfelmérés, 

ápolási terv készítése 

és az alapápolási 

feladatok gyakorlása 

                    0   30 30 0 0   0 30 30 
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Speciális ápolási 

feladatok 
                    0   30 30 0 0   0 30 30 

Gyógyszerelés 

gyakorlata 
                    0   17 17 0 0   0 17 17 

Gondozási ismeretek 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 63 0 63 0 0   63 0 63 

A gondozás fogalma, 

célja, célcsoportja 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

A gondozás feladata, 

tevékenységi formái és 

a gondozó szerepe 

                    0 32   32 0 0   32 0 32 

Gondozási 

szükségletek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 0 0   31 0 31 

Egészségügyi és 

fizikai ellátás 
                    0 20   20 0 0   20 0 20 

Mentálhigiénés 

gondozás és 

foglalkoztatás 

                    0 11   11 0 0   11 0 11 

Gondozási gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 62 62 0 0   0 62 62 

Gondozási 

szükségletfelmérés, 

gondozási terv 

készítése, feladatok 

gyakorlása 

                    0   30 30 0 0   0 30 30 

Foglalkozás, 

aktivizálás és 

foglalkoztatás  

                    0   20 20 0 0   0 20 20 

Háztartás körüli 

feladatok 
                    0   12 12 0 0   0 12 12 
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Szociális munka 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

A szociális munka 

társadalmi közege 
                    0 14   14 0 0   14 0 14 

Egyéni esetkezelés                     0 12   12 0 0   12 0 12 

Családsegítés                     0 10   10 0 0   10 0 10 

Szociális munka 

csoportokkal 
                    0 12   12 0 0   12 0 12 

Közösségi szociális 

munka 
                    0 14   14 0 0   14 0 14 
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A szociális munka 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 61 61 0 0   0 61 61 

Az egyéni esetkezelés 

és a családsegítés 

gyakorlata 

                    0   25 25 0 0   0 25 25 

A csoportokkal végzett 

szociális munka 

gyakorlata 

                    0   18 18 0 0   0 18 18 

A közösségi szociális 

munka gyakorlata 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Szociális gondozás 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 61 0 61 0 0   61 0 61 

A személyes 

gondoskodás dilemmái 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Aktivitás és 

foglalkoztatás 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Háztartási ismeretek                     0 12   12 0 0   12 0 12 

Munka-, tűz- és 

balesetvédelem 
                    0 17   17 0 0   17 0 17 

A szociális gondozás 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 62 62 0 0   0 62 62 

A személyes 

gondoskodás 

gyakorlata 

                    0   23 23 0 0   0 23 23 

Foglalkozási gyakorlat                     0   13 13 0 0   0 13 13 

Háztartási gyakorlat                     0   8 8 0 0   0 8 8 

Munka-, tűz- és 

balesetvédelem 

gyakorlata 

                    0   8 8 0 0   0 8 8 

A gyógyászati 

segédeszközök 

beszerzése és 

használata 

                    0   10 10 0 0   0 10 10 

A szociális szakember 

személyiségének 

védelme 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

16 62 78 0 0   16 62 78 

Lelki egészségvédelem                     0 16   16 0 0   16 0 16 

Esetmegbeszélés                     0   31 31 0 0   0 31 31 
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Szupervízió                     0   31 31 0 0   0 31 31 
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Gazdálkodási 

alapismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 0 0   31 0 31 

Közgazdasági 

alapismeretek 
                    0 6   6 0 0   6 0 6 

Költségvetési 

alapismeretek 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Elkülönített alapok                     0 5   5 0 0   5 0 5 

A helyi 

önkormányzatok 

költségvetése 

                    0 6   6 0 0   6 0 6 

A nem állami 

szervezetek 

gazdálkodása 

                    0 6   6 0 0   6 0 6 

A szociális 

intézmények 

gazdálkodása 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

31 0 31 0 0   31 0 31 

A szociális 

szolgáltatások 

finanszírozási formái 

                    0 13   13 0 0   13 0 13 

Az intézményi 

gazdálkodás tervezése 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Létszám- és 

bérgazdálkodás 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Vezetési, szervezési 

ismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 0 0   31 0 31 

A vezetés alapjai                     0 13   13 0 0   13 0 13 

A szociális ellátás 

tervezése, 

menedzsment 

                    0 9   9 0 0   9 0 9 

Érdekérvényesítés a 

szociális 

intézményekben 

                    0 9   9 0 0   9 0 9 

Vezetési, szervezési és 

gazdálkodási 

gyakorlat 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 46 46 0 0   0 46 46 
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Vezetési, szervezési 

gyakorlat 
                    0   24 24 0 0   0 24 24 

Intézményi 

gazdálkodás 

gyakorlata 

                    0   22 22 0 0   0 22 22 
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Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációja 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

15 0 15 0 0   15 0 15 

A szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációjának 

ismeretei 

                    0 7   7 0 0   7 0 7 

A szociális szervezés 

adminisztrációjának 

ismerete 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Szociális 

szolgáltatások 

adminisztrációjának 

gyakorlata 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 31 31 0 0   0 31 31 

Szociális gondozás, 

szervezés 

adminisztrációja 

                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Számítástechnikai 

ismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
16 0 16 0 0   16 0 16 

Számítástechnikai 

ismeretek 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Számítástechnikai 

ismeretek gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 31 31 0 0   0 31 31 

Számítástechnikai 

gyakorlat 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

 

4. A Pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb rendelkezések 

4.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

Jelen Pedagógiai program a jóváhagyást követő tanévtől, 2016. szeptember 01-étől, felmenő 

rendszerben kerül bevezetésre. A pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre szól. 

A pedagógiai program nyilvános. 

 

4.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a pedagógia programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

A megjelölt érvényességi idő lejárta előtt a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai 

program teljes - minden fejezetre kiterjedő - felülvizsgálatát, értékelését. 

A nevelőtestület felkéri az igazgatótanácsot, hogy a pedagógiai programban leírtak 

megvalósulását az érvényességi idő utolsó tanévében átfogóan elemezze. 

 

4.3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola fenntartója, 

 a nevelők szakmai munkaközösségei, 

 a nevelőtestület bármely tagja, 

 az iskolaszék, 

 az iskola igazgatója. 
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A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az igazgatótanács szülői, 

illetve diák-önkormányzati képviselői útján az igazgatótanácsnak javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell 

bevezetni. 

 

4.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya az alábbiak szerint tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az intézmény vezetőjénél, 

 az igazgatóhelyetteseknél elektronikusan, 

 a titkárságokon elektronikusan, 

 az intézmény honlapján. 

 


