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1. BEVEZETŐ 
 

Iskolánk Herend város egyetlen állami fenntartású általános iskolája. 

Igyekszünk megfelelni a változó társadalmi kihívásoknak és korszerű arculatot 

teremteni az intézménynek. 

Meg kell erősíteni az iskola szolgáltató jellegét, tartós szövetségre kell lépni az 

iskolahasználókkal, a szülőkkel és a gyerekekkel. 

Programunk tartalmazza az elmúlt évek tapasztalatait, terveinket a jövőre nézve. 

Szervezetünk felépítése, munkánk megszervezése, a személyi és tárgyi feltételek 

összehangolt működtetése mind azt a célt szolgálja, hogy a tényleges és 

potenciális partnerek igényeit a lehető legmagasabb színvonalon elégítsük ki. 

Határozott és konkrét feladatunk, hogy minden tanulónk képességeit a 

„mindenki tehetséges valamiben” elvet követve maximálisan fejlesszük. 

Pedagógiai koncepciónk a képességek, a személyiség fejlesztését tartja a 

legfontosabbnak. Oktató-nevelő munkánkban az előbbiek szerint a fejlesztő, 

felzárkóztató ám ugyanakkor a tehetséget gondozó vonal is érvényesül. A 

művészeti nevelés terén a zene kifejező erejét hangsúlyozva, hangszeres oktatás 

folyik. 

Elképzeléseink szerint feladatainknak úgy tudunk megfelelni, ha az iskolai 

légkört a demokratizmus, az elfogadó szeretet jellemzi. 

Minden munkatársunk felelős az általa végzett munka minőségéért. E 

megfelelés érdekében a vezetés biztosítja a jó munkavégzéshez szükséges 

technikai ellátottságot, a kulturált környezetet, a jó teljesítmény elismerését. A 

vezetés igényli és támogatja a munkatársak szakmai továbbfejlődését. 

Intézményünk valamennyi munkatársa a közösen megfogalmazott célokkal 

azonosulva tevékenykedik a minél magasabb szintű tanulói, szülői és partneri 

megelégedettség elérésének érdekében. 

Bízunk abban, hogy ezek a tevékenységek egymást harmonikusan kiegészítve 

szolgálják gyermekeink fejlődését. 

 

1.1.Töréneti áttekintés 
 

A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon Herend város tulajdona. Az 

intézmény 2000 m
2 

alapterületű kétszintes épülete a város szélén, ápolt 

környezetben található. Az iskola több évtizedes múltra tekint vissza.
 

A török uralom alatt elnéptelenedett területre, Herendre kb. az 1770-es években 

telepedtek le a – túlnyomó többségben – katolikus telepesek, akiknek 9 év után 

már iskolájuk volt. 

1779. április 9-én „Canonica Visitatio" - Egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 

Herendnek van római katolikus felekezeti iskolája egy iskolamesterrel. 
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Az oktatás nyelve: német (Veszprémi Püspöki Levéltár A-B-12) 

1846. május 15. A szentgáli plébánián készült Egyházlátogatási jegyzőkönyv 

(Canonica Visitatio) szerint Herenden van iskolaház, és ebben volt az 

iskolamester lakása. A tanítás német nyelvű. (A veszprémi kerület 

egyházlátogatási jegyzőkönyve p-145. Veszprémi Püspöki Levéltár.) 

1891-ben mozgalom indult meg a községben a katolikus egyházi iskola 

államosítása ügyében. Az elöljáróság három esetben hívta össze a lakosságot és 

megfelelő felvilágosító munka után a falu népe úgy döntött, hogy átengedi az 

iskolát az államnak. (Ok: az iskola túlzsúfoltsága, a fenntartó egyház 

szegénysége, pénztelenség és a remény, hogy az iskola az állami kezelésben 

korszerűbb lesz. A hatóságok céljai közt a német lakosság elmagyarosítása is 

szerepet játszott). Az államosítást a porcelángyár vezetősége és munkásai is 

támogatták. 

Az állami iskola megszervezése változást jelentett: az oktatás nyelve - magyar. 

A német nyelvet nem tanítják. 

1892-ben az állami iskola a templom mögötti egyházi - akkor már bérelt - 

épületből átköltözött az uradalomtól megvásárolt „Hantos" kocsmába. (Kossuth 

u. 106.) 

1899-ben a község által felajánlott 1600 négyszögöl területen (3 házhely) 

felépült az új iskola (Kossuth u. 45.) 4 tanteremmel, egy igazgatói irodával és 

igazgatói lakással. Az új tanévet dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő 

nyitotta meg. Az iskola igazgatója Czuczay Gyula lett. Tantestülete 3 tanító volt. 

Tanuló létszám 205 fő.  

1905. A veszprémi püspökség Herenden római katolikus óvodát létesít óvónői 

lakással. Itt ismerkedtek a német anyanyelvű kisgyermekek a magyar nyelvvel.  

Herenden már korán, 1941/42 őszén megvalósult a 8 osztályos állami általános 

iskola. A színvonalas oktatást ekkor 7 pedagógus biztosította. 

1944 októberében a nyilas kormány az összes iskolában beszüntette a tanítást 

(Repülőtámadások, menekült elhelyezési problémák). 

1945. április 30. Az állami iskolában megkezdődött a tanítás 5 tanítóval. 

Igazgató ekkor még Debrődy Rezső, aki Bulissa Ferenc után vette át 1936 körül 

az iskola igazgatását. 

1950 őszén az MTH (Munkaerő Tartalékok Hivatala) szervezésében megindul a 

porcelángyári tanulók képzése. Az elméleti oktatást az általános iskola nevelői 

látják el. 

1952. június 12-i tanácsülésen Keller Gyula iskolaigazgató javaslatára a tanács 

tárgyalja a német nyelv általános iskolában való tanításának ügyét. 

Határozat: A német nyelv tanítása nem kötelező, de a szülő kérésére gyermeke 

az előírt óraszámban tanulhatja. 

1957 őszén Keller Gyula halála miatt előbb Ancsányi Sándor kap igazgatói 

megbízást, majd 1958-ban fél évig Jenei Ferenc. A tanév végétől Hollós Győző 

lesz az iskolaigazgató. 

1960-ban a bándi felső tagozatot Herendre körzetesítik. 
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1967. augusztus 15. Hollós Győző pályázat útján Süttőre (Komárom megye) kap 

igazgatói kinevezést. Helyére a Veszprém Megyei Tanács Művelődési Osztálya 

Kozma Lászlót nevezi ki. 

1969 őszén megkezdik az új iskola alapozási munkáit az Iskola utcában. 

1971. december 11. a herendi állami iskola fennállása 80. évfordulójának meg-

ünneplésére kerül sor. 

1974. január 4. Átadják az új 4 tantermes + 3 előadótermes 100 adagos 

főzőkonyhás napközis iskolaépületet ünnepélyes keretek között. 

1974 szeptemberében: a márkói iskola felső tagozatát körzetesítik Herendre. 

1975. augusztus: a bándi szülők kívánságára az 1.-2. osztályos tanulókat is 

Herendre íratták, s ezzel a bándi iskola megszűnt. 

1977 tavaszán 20 x 20 m-es salakos sportpálya létesül társadalmi munkával és 

mintegy 40.000,- Ft-nyi költséggel.  

1978. június: A nyugdíjba vonuló Kozma László helyére Horváth Lászlónét 

választja meg az iskola igazgatójának a helyi tanács. 

1980-ban a régi iskolát (Kossuth u. 45.) zsibongóval bővítették.  

Bekörzetesítik a 14 km-re lévő Hárskút felső tagozatos tanulóit. Zsúfolttá vált az 

iskola. 

1984. június: Horváth Lászlóné megbízatása lejártával Kauker Mártont választja 

egyhangúan igazgatónak a helyi tanács. 

1985-86-ban társadalmi munkával és Veszprém Megyei Művelődési Osztály 

támogatásával szabadtéri sportpálya létesül (4 sávos salakos futópálya, 

távolugró hely, bitumenes kézilabda és kosárlabda pálya, szabadtéri 

tornaállvány). 

1990-ben átadják az iskola új szárnyát, amelyben 8 tanterem, szertárak és 

kiszolgáló helyiségek kaptak helyet. Az építkezés második ütemének költségeit 

az önkormányzat és az állam fedezte. 

1996. október 4-én a herendi önkormányzat beruházásaként elkészült a 648 m
2
-

es küzdőterű tornacsarnok. 

1999- 2004 Schindler Lászlóné az igazgató. 

1999. október a régi épület átadásának 100 éves jubileuma. 

2004-2010 Némethné Kozma Éva az intézmény igazgatója. 

2010-         dr. Markovszkyné Sindler Ágnes az intézmény vezetője. 

2011.augusztus 31. bezár a Kossuth utcai régi iskolaépület. Az alsó tagozat 

leköltözik az Iskola utcai főépületbe. 

 

1.2. Hagyományok 
 

Arra törekszünk, hogy minden tanuló: 

- Ismerje meg a társas együttélés azon szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

- Ismerje meg közvetlen környezete kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait. 
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- Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, Európa és népei 

megismeréséhez megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

- Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák iránt. 

- Életmódjában a természet tisztelete, felelősség a környezeti károk 

megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. 

- A Herendi Általános Iskola igyekszik megőrizni iskolatörténeti hagyományait. 

1999-ben, az iskola fennállásának 100. évfordulójára jubileumi évkönyv 

megjelentetésével is erősíteni kívánta az iskolához kötődést a jelen iskolásai 

számára is. 

- Az iskolában továbbra is a német nemzetiségi nyelv oktatása kiemelt feladat. 

- Létrejött az „Általános Iskolás Gyermekeinkért” Közalapítvány, amely 

támogatja a tehetséggondozást, az oktatást, a tanulmányi és sportversenyeken 

kimagasló eredményt elért tanulókat. 

- A Veszprémi Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként 

működve sok szülő gondja megoldódott helyben, hisz nem kell Veszprémbe 

utazni, hogy gyermekük zenei nevelésben, képzésben vehessen részt. A 

zeneiskolások jelenléte színesíti az iskolai rendezvényeket, ünnepeket. 

-A iskolásaink fellépésével hagyománnyá vált a karácsonyi koncert.  

Az évenként megrendezésre kerülő kulturális bemutató jól reprezentálja az 

iskola sokoldalú tevékenységét. 

- A Szentgáli Táltos Alapfokú Művészeti Iskola magyar néptánc oktatása is 

nagyon népszerű. 

-A Támop 3.1.4. pályázat kötelező részeként évente témahét kerül 

megrendezésre. 

- Nyílt napokat szervezünk a szülőknek. 

- Megemlékezünk a jeles évfordulókról (állami ünnepek). 

- Hagyományőrző napokat tartunk: nemzetiségi nap, Gergely járás, gyermeknap. 

- A szakmai napok lehetőséget adnak egymás munkájának megismerésére, 

bepillantást engednek a különféle pedagógiai módszerekbe, teret nyitnak 

javaslatoknak és bírálatoknak, hozzájárulnak az eredményesebb 

munkavégzéshez.  

-A farsangi bálok, klubdélutánok, a Mikulás-kupa, az osztálybajnokságok, a 

színházlátogatások, a kirándulások is mutatják, hogy az iskola az oktatás mellett 

igyekszik gondoskodni a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséről. 

-Az intézmény tanulói részt vesznek a területi, városi, megyei, országos 

tanulmányi- és sportversenyeken. 

 

Szervezeti hagyományok: 

-Az oktatási feladatok megvalósítását szolgáló iskolai struktúra legfontosabb 

szervezeti egységei a szakmai munkaközösségek. 

-Az iskolában diákönkormányzat (DÖK) működik, hogy a színes diákéletet, 

diákmozgalmat szervezze, irányítsa, alakítsa. 
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-A szülői munkaközösség (SZM) feladata, hogy segítse az iskola és a szülői ház 

közötti kapcsolat mindkét irányú elmélyítését, kezdeményezzen és informáljon 

az iskola pedagógiai programja megvalósulásának érdekében. 

- A Közalkalmazotti Tanács feladata, hogy az intézményvezető és minden 

közalkalmazott közös érdekét megjelenítse a döntés-előkészítések és 

döntéshozatalok során. 

A felsorolt közösségek munkaterv alapján működnek, működésüket az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) szabályozza és 

koordinálja. E közösségek segítik és szolgálják az iskola nevelési feladatainak 

megvalósítását, az intézmény fejlesztését. 

 

 

2. JOGI STÁTUS 

 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye 

Tankerület megnevezése: KLIK Veszprémi Tankerülete 

A szakmai alapdokumentum a 2011.évi CXC.tv.21§(3)bekezdése 

szerinti tartalommal, a 20/2012.(VII.31.)EMMI rendelet 123.§(1) 

bekezdésben leírtakra figyelemmel került kiadásra. 
 

A köznevelési intézmény 

 

1.Megnevezései 

 

1.1 Hivatalos neve: Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

 

2. Feladatellátás helye: 

2.1. Székhelye: 8440 Herend Iskola u. 8. 

 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye: 

3.1. Alapító szerv neve:    Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:  emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye:   1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

3.4. Fenntartó neve:   Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

3.5. Fenntartó székhelye:    1051 Budapest, Nádor u. 32. 

 

4. Típusa:   általános iskola 

 

5. OM azonosító:   037130 

 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata: 

6.1. 8440 Herend, Iskola u. 8.  
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     6.1.1.általános iskolai nevelés- oktatás 

               6.1.1.1.nappali rendszerű iskolai oktatás 

               6.1.1.2. alsó és felső tagozat 

                  6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése- oktatása 

                  6.1.1.4. nyelvoktató nemzetiségi nevelés- oktatás 

   6.1.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

                  6.1.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és 

gondozás 

                  6.1.2.2. fejlesztő nevelés 

                  6.1.2.3. logopédiai ellátás 

   6.1.3. iskola maximális létszáma: 344 fő 

 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat 

joga: 

 

   7.1. 8440 Herend, Iskola u.8. 

          7.1.1. Helyrajzi száma:   486 

          7.1.2.Hasznos alapterülete: bruttó 3033nm 

          7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

          7.1.4. KLIK jogköre:   ingyenes használati jog 

          7.1.5. Működtető neve:   Herend Város Önkormányzata 

          7.1.6. Működtető székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 97. 

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

3. NEVELÉSI ALAPELVEINK 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a 

törvény elveinek és szabályozásának megfelelően a Nemzeti Alaptanterv a 

köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek 

kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az 

erkölcsi érzék és a szellemi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata 

továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek 

fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való 

törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és hazafiság 

megerősítése. 

Fejlesztési területek, nevelési célok: 

- erkölcsi nevelés 

- nemzeti öntudat, hazafias nevelés, 

- állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

- az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, 

- családi életre nevelés, 

- a testi és lelki egészségre nevelés, 
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- felelősségvállalás másokért, önkéntesség, 

- fenntarthatóság, környezettudatosság, 

- pályaorientáció, 

- gazdasági és pénzügyi nevelés, 

- médiatudatosságra nevelés, 

- a tanulás tanítása. 

A fejlesztési területek, 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 nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás 

különböző szintjein, és valósulnak meg intézményünkben: 

● beépülnek az egyes műveltségi területek, ill. tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba, 

● tantárgyak részterületeivé válnak, 

● alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig 

elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit, 

● témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között 

folyó egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 

 

Elsődleges elv nevelőmunkánk során az általános emberi értékek, értékrend 

közvetítése, nyitott, szabad egyéniség kialakítása. Az intézményben meghatározó 

a humanista hagyományokra épülő erkölcsiség és szellemiség kialakítása. Célunk 

a tanítványok harmonikus személyiségének kialakításában történő aktív részvétel, 

mellyel az állandóan változó világra, ugyanakkor annak örök értékeire kívánjuk a 

tanulókat felkészíteni. Célunk a szabadság és az értelmes rend harmóniába 

illesztése demokratikus iskolai légkörben. A gyermekközpontúság és a 

teljesítmény elvét megkíséreljük feszültségmentesen egyeztetni. 

Kiemelt feladatnak tartjuk a kulcskompetenciák: 

 

-anyanyelvi kommunikáció 

-idegen nyelvi kommunikáció 

-matematikai kompetencia 

-természettudományos kompetencia 

-digitális kompetencia 

-hatékony, önálló tanulás 

-szociális és állampolgári kompetenciák 

-kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

-esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztését. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztésének módszere a kompetencia alapú oktatás. A 

kulcskompetenciák azok a kompetenciák, melyre minden egyénnek szüksége 

van a sikeres élethez egy tudásalapú társadalomban. 
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A kompetencia alapú oktatás céljai: 

 

- a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész 

életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, 

-  kompetencia alapú oktatás elterjesztése.  

- A kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő 

módszertan széleskörű megismerése, és megvalósítása,  

- a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése,  

- a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott 

fejlesztése 

- az esélyegyenlőség érvényesítése 

- újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

- szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

- egyéni fejlesztési tervek készítése 

- digitális írástudás elterjesztése 

 

 Ennek érdekében a nevelőtestület a következőket kívánja megvalósítani, a 

társadalmi környezet, a szülők, a diákok és a fenntartó igényeit és elvárásait 

figyelembe véve: 

Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 

elsajátítását minél nagyobb mértékben elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési 

program későbbi fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységek, valamint az ezekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 

Harmonikus személyiséget fejlesztő egyéni és közösségi nevelés 

 

     pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés ( a szeretet, a  

       becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a  

       tolerancia, a felelősségérzet példáinak erősítése) 

     helyes önismeretre nevelés és énkép kialakulásának segítése 

     az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítása, az  

       empátia képességének fejlesztése (különös tekintettel a sajátos nevelési  

       igényű tanulók esetében) 

     a munka által létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése 

     a kezdeményezőkészség, az önállóság, a személyiség tisztelete 

     a játék személyiségformáló erejének felismertetése és erősítése 

     a nyelvi, kulturális, vallási és egyéb sokszínűség elfogadtatása, az emberi  

       jogok teljes körű tisztelete 
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Korszerű, sokoldalú általános műveltség biztosítása 

 

     magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátítása  

     a kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése  

     a humán és reál értékek egyenrangúságának biztosítása 

     egy idegen nyelv alapfokú elsajátítása 

     korszerű társadalom- és természettudományos ismeretek megalapozása 

     az esztétikum mindennapi életben betöltött szerepének megmutatása 

     az információs társadalom technikáinak átfogó és magabiztos használata 

 

Alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés 

 

     a tanuló aktív résztvevője legyen a tanítási-tanulási folyamatnak 

     az ismeretek, a vallási és világnézeti információk tárgyilagos közvetítése 

     a tanórákon legyen kiemelt szerepe mind a tanulói, mind a tanári  

       kreativitásnak 

     az eredményes tanulási módszerek megismerése 

     a folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása 

     az önálló, kulturált véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése 

 

Színvonalas, következetes oktatás 

 
     a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének megfelelő  

       többszintű oktatási formák biztosítása ( a tehetséggondozás és az egyéni  

       fejlesztés céljából is): 

              - emelt óraszámok 

              - nemzetiségi oktatás 

              - csoportbontások 

              - sajátos nevelési igényű tanulók egyéni, ill. kiscsoportos fejlesztése 

     korszerű informatikai ismeretek átadása és használata 

     a tehetséges tanulók felkészítése tanulmányi, kulturális és sportversenyekre 

 

A harmonikus családi élet értékeinek megismertetése és elfogadtatása 

 

     a tanulók családhoz való kötődésének erősítése 

     a szülők iskolához való kötődésének erősítése 

     az iskola és a család kapcsolatának elmélyítése 

     a szülői elvárások, igények megismerése 

 

A hagyományok tisztelete, ápolása 

 

     a tanulók szülőhelyhez, hazához való kötődésének erősítése 

     a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése 
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     alapvető erkölcsi ismeretek közvetítése 

     a hit-és vallásoktatás lehetőségének megteremtése 

     tanulóink ismerjék meg az iskola és a település múltját, hogy jelenét képesek 

legyenek majd alakítani 

 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés 

 

     az ember és a természet kölcsönös egymásrautaltságának megismerése 

     az egészséges életvitel fontossága, a környezeti és civilizációs ártalmak 

felismertetése (rendszeres testmozgás, betegséget megelőző tevékenységek stb.) 

     a természeti és a mesterséges környezet ápolása és megóvása 

     a mindennapos testnevelés változatos lehetőségeinek megteremtése az 

iskolában 

     egészségvédő és megőrző programokon való részvétel lehetőségeinek 

kibővítése 

 

Ha ezen alapelvek megvalósítását a helyi tantervekben átgondolt tevékenységek 

segítik, megvalósulnak a NAT-ban és a kerettantervben megfogalmazott tantárgyi, 

illetve a modulok tartalmi követelményei is. 

 

A részletes, konkrét célokat, feladatokat meghatározó Egészségnevelési program a 

Pedagógiai Program mellékletét képezi. 

 

 

4. A KÉPZÉSI REND 

 

4.1. Az alapfokú oktatás szakaszai 

 
1.bevezető szakasz: 1.-2. osztály 

2.kezdő szakasz: 3.-4. osztály 

 

Feladata: 

a) a tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése 

terén: 

a bevezető és kezdő szakaszban: 

 a motiváltság fejlesztése (megismerési vágy, alkotásvágy, 

teljesítményvágy, kíváncsiság, felfedezési vágy, játékszeretet, érdeklődés) 

 a képesség fejlesztése (tapasztalás, felismerés, megfigyelési képesség, 

megismerési képesség, írás és értő olvasás, beszéd és beszédértés, tanulási 

képesség) 
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b) a tanulók életvitelével, az egészséges életmódra, a pozitív életszemléletre 

neveléssel kapcsolatos személyiségjegyek gazdagítása terén: 

a bevezető és kezdő szakaszban: 

 egészségvédő öntevékenység, 

 befogadóképesség, önkifejezési, önellátási képesség, 

 természettudat kialakítása. 

 

c) a magatartás- és a viselkedéskultúra személyiségjegyeinek gazdagítása terén: 

a bevezető és kezdő szakaszban: 

 szociális hajlamok szokásainak kialakítása, 

 segítés, együttműködés, versengés, siker- és kudarcfeldolgozás, 

alkalmazkodás 

 

4.1.2. felső tagozat 

3. alapozó szakasz: 5.-6. osztály 

4. fejlesztő szakasz: 7.-8. osztály 

 

Feladata: 

a) a tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése 

terén: 

az alapozó és fejlesztő szakaszban: 

 a motiváltság fejlesztése (tanulási kötelességtudat, továbbtanulási szándék, 

önfejlesztési igény) 

 a képesség fejlesztése (absztrahálás, problémamegoldás, viszonyítás, 

általánosítás, osztályozás, bizonyítási képesség, asszociálás) 

 

b) a tanulók életvitelével, az egészséges életmódra, a pozitív életszemléletre 

neveléssel kapcsolatos személyiségjegyek gazdagítása terén: 

az alapozó és fejlesztő szakaszban: 

 egészségvédő öntevékenység önállósulása, 

 önmegismerő, önértékelő, önfejlesztő képesség kialakítása (emberismeret, 

pályaválasztás, tehetséggondozás), 

 kreativitás, önkifejezés fejlesztése, befogadói képesség, 

 valós énkép (önbizalom, önbecsülés), önállósulási és öntevékenységi vágy 

felkeltése 

 drog prevenció, egészségkárosító szokások elkerülése, tudatos 

egészségvédő viselkedés, 

 a sport, mint aktív életforma elfogadása.  

 

c) a magatartás- és a viselkedéskultúra személyiségjegyeinek gazdagítása terén: 

az alapozó és fejlesztő szakaszban: 

 meggyőződés, az előítéletek legyőzése, 
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 empátia, tolerancia kialakítása 

 konfliktuskezelés, vitakészség (érvelés, meggyőzés) formálása. 

Az egymásra épülő szakaszok rendszere együttesen szolgálja a kötelező 

ismeretanyag átadását, a készségek, képességek fejlesztését. 

 

4.2. Képzési specialitások 

 

Iskolánk adottságai, feltételei, hagyományai illetve az iskolahasználók 

társadalmi igényei alapján az alábbi speciális képzési lehetőségeket 

kínáljuk: 

 
4.2.1. Egész napos oktatás 

Az alsó tagozat 1-3. osztályaiban egész napos nevelés- oktatás valósul meg. Az 

egész napos oktatási- nevelési forma a hátrányok leküzdésének, az 

esélyegyenlőség növelésének egyik eszköze. Hatékonysága a belső tartalom 

gazdagságától, a megvalósítás színvonalától függ. Olyan nevelői felkészültség, 

olyan tárgyi- dologi feltételek szükségesek, amelyek tartalmas tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásokat, pihenést, feszültségoldást, sportolási lehetőséget 

biztosítanak, és jól szolgálják a különböző hátrányok csökkentését. Az egész napos 

oktatási- nevelési program kidolgozásakor különös figyelmet kell fordítani a 

tanulásszervezés kérdéseire, a tanévszervezés kérdéseire, valamint az osztályhoz 

kötődő, ill. az iskolán belüli sokszínű csoporthelyzetben megvalósítható 

foglalkozások kérdéseire. 

 

Ez a program biztosítja az óvodából az iskolába történő átmenet zökkenőmentes 

megvalósítását. A gyermekek nevelését- oktatását minden osztályban két tanító 

irányítja. A tanulók naponta 8-16 óráig tartózkodnak az iskolában, részt vesznek a 

tanítási órákon és a szabadidős tevékenységekben. A rendszer biztosítja a tananyag 

elsajátítása, és a tanulók személyiségének teljeskörű fejlesztése mellett a gyerekek 

együttműködő képességének kialakítását, fejlesztését, valamint egymás 

elfogadásának, segítésének gyakorlatát, az eredményes felzárkóztatás és a 

színvonalas tehetséggondozás lehetőségét egyaránt. A tantárgycsoportos oktatás 

garancia a folyamatos műhelymunka megvalósításához, a tartalmi és módszertani 

egységesség kialakításához. Ez a munkaforma jó lehetőséget biztosít a tanítók 

számára, hogy professzionális szinten képesek legyenek saját tantárgyaik 

tanítására, megőrizve és kiteljesítve saját pedagógiai arculatukat is. A napi 

időbeosztás jobban megfelel a gyerekek életkori sajátosságainak és egyenletesebb 

terhelést biztosít számukra. A tanítási óra és az önálló tanulás órarendi egység 

biztosítja a napi tananyag elsajátítása mellett az ahhoz kapcsolódó házi feladat 

elkészítését, gyakorlást, felzárkóztatást, tehetséggondozást, a tananyag 

megértésének, esetleges hiányosságainak, bizonytalanságainak azonnali 

visszajelzését 
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Célunk az egész napos nevelés- oktatás keretin belül: 

 

- személyiségfejlesztő gyakorlatok és tevékenységek, technikák alkalmazása a 

tanórákon és a szabadidős tevékenységek során, 

- a kommunikációs készség fejlesztése, 

- a differenciált készség- és képességfejlesztés biztosítása, 

- magatartási és helyes munkaszokások kialakítása, 

- egészséges és kulturált életmód kialakítására nevelés, 

- önálló tanulásra, önművelésre nevelés, 

- konfliktuskezelési technikák tanítás, hatékony működtetése, 

- színvonalas tanítási órák és iskolán kívüli programok szervezése, 

- info-kommunikációs képességek fejlesztése.  

 

4.2.2.Német nemzetiségi nyelvoktatás 

Cél, hogy a tanulók ismerjék meg és ápolják a nemzetiségi hagyományokat, 

legyenek képesek azok továbbadására. 

A településen német nemzetiségi kisebbségi önkormányzat működik. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot a német nemzetiségi nyelvórákon, 

valamint német népismeret tanórákon biztosítjuk. 

Az intézményben nemzetiségi német nyelvoktatás van heti 5 órában minden 

évfolyamon, minden osztályban.  Alsó tagozaton német tánccal ismerkednek a 

tanulók heti 1 órában. A 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre 

kerül a német hon-és népismeret tantárgy heti egy órában. 

Szülői kérésre (Nyilatkozat aláírásával) minden tanuló megismeri a német nyelvet 

és a német nemzetiségi hagyományokat. 

4.2.3. Emelt szintű matematikaoktatás 

Cél, hogy a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő mértékben, de intenzív 

módon juthassanak el a matematikai ismeretekhez. 

 

4.2.4.Tanítási órán kívüli kínálatunk 

A megfelelő tehetséggondozás (versenyre való felkészítés) érdekében kínálunk 

tantárgyi szakköröket az éves munkatervben megjelölten. Szakköri létszám min. 

5 fő. Önköltséges alapon ettől el lehet térni. 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 

alapján is. A szakkörök indításáról - felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola 
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nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az 

iskola dolgozója.  

 

4.2.5. Fejlesztő (felzárkóztató) foglalkozások 

A beszédhibás tanulók logopédiai ellátásban részesülnek.  

A sajátos nevelési igényű tanulók – lehetőségeinkhez mérten- a szakértők által 

megállapított fejlesztésben részesülnek. 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

segítik. Ezek indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembevételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

 

4.2.6. Művészeti képzés (telephelyként) 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében 

folyó zenei nevelés és néptánc oktatás alkalmat ad az érdeklődő és fogékony 

növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken 

való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 

fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres 

és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden 

zenei tevékenység tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés 

módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés 

eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

( A zenei képzésnek külön Pedagógiai Programja van.) 

 

4.2.7. Sporttevékenységek, a mindennapos testedzés biztosítása 

A testi-lelki egészség gondozása és a helyes napi időbeosztás megtervezése 

érdekében szorgalmazzuk tanulóink részére a mindennapos testedzést. Az 

1.,2.,5.,6.évfolyamon heti öt testnevelés óra biztosított. Felmenő rendszerben a 

többi osztálynál is bevezetésre kerül. Az iskolai tömegsport foglalkozáson részt 

vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai tömegsport a 3.,4.,7.,8. évfolyamon  a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán 

kívüli sportversenyekre. Vannak olyan tanulóink, akik igazoltan külső egyesületbe 

járnak heti 2-3 alkalommal edzésre, ők az iskolai tömegsport foglalkozásokon nem 

vesznek részt. 

A diáksport tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

 a tanulók széles körének bevonásával különböző sportági csoportok 

szervezése, 
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 különböző sportágak népszerűsítése, tehetségek kiválasztásának 

elősegítése, 

 intézményen belüli és intézmények közötti játék- és mérkőzés lehetőségek 

biztosítása, kihasználása, 

 az egészséges életmódra nevelés elemeinek érvényre juttatása az iskolai és 

szabadidősporton keresztül, 

 a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása és fejlesztése. 

Ennek szervezett iskolai kereteit a testnevelés órák mellett a tömegsport 

foglalkozások (foci, kézilabda, szivacskézilabda, játékos sport) biztosítják. 

A tömegsport foglalkozások tanulóink számára ingyenesek.  

Iskolai versenyeket a tanulói igények alapján szervezünk, és az arra alkalmas 

tanulókkal részt veszünk a diákolimpiai rendezvényeken. 

Gyógytestnevelésre az iskolaorvos javasolja a tanulókat. Számukra a 

gyógytestnevelés óra kötelező. A gyógytestnevelés és a testnevelés órák száma 

együttesen érje el a heti öt órát. 

A tanulók fizikai állapotának mérésére évente két alkalommal (ősz, tavasz) kerül 

sor. 

 

4.2.8. Tanulmányi versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolánkban rendszeresen 

megrendezünk. 

Emellett természetesen az iskolán kívüli versenyeken való részvételt a tehetséges 

tanulók számára biztosítjuk. A versenyek, vetélkedők megszervezését, a tanulók 

felkészítését a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve az egyes szaktanárok 

végzik. 

 

4.2.9. Tanulmányi kirándulások 

A nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente legalább egy 

alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A 

költségkímélő kirándulások szervezésére kell törekedni. 

Pályázati lehetőségeket kihasználva igyekszünk biztosítani, hogy a tanulók 

megismerjék a határon túl élő magyarság életét (Határtalanul pályázat), valamint a 

német kisebbség határon belüli/kívüli hagyományait. 

 

4.3. A tanulói jogviszony 

 
4.3.1. Belépés 

Beiskolázási körzetünk Herend, Bánd települések. Az iskola beiskolázási 

körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú 

tanulót felvesz. 
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Az első osztályba történő beiskolázás feltétele: 

 

A mindenkori hatályban lévő Nevelési és közoktatási törvény és a hozzá 

kapcsolódó rendeletek. 

 

A beíratásnál a szülő nyilatkozik, hogy gyermeke számára igényli-e a német 

nemzetiségi nyelv oktatását. 

 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben 

kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, különösen akkor, 

ha a német nemzetiséghez tartozónak vallja magát. A körzeten kívüli, nem 

hátrányos helyzetű jelentkezőt csak a szabad helyekre tudjuk felvenni. Ha túl 

sok a jelentkező sorsolással döntjük el a felvételt. A sorsoláson részt vehetnek az 

érdekelt szülők is. 

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót tizenöt nappal a felvételi, 

átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt 

nyilvánosságra hozzuk. 

Magasabb évfolyamra lépés (más iskolából történő átjelentkezés) kérvényezése 

esetén csak akkor tudjuk fogadni a tanulót, ha van szabad hely az adott 

évfolyamon. Felvétel esetén az osztályba sorolásról – a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével - az igazgató dönt. 

A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

o a tanuló lakcímkártyáját, 

o az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

o az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

4.3.2. Továbbhaladás 

A továbbhaladás évenkénti kritériuma: a nevelőtestület határozata alapján az 

éves szaktárgyi követelmények legalább elégséges szintű teljesítése. A tanuló év 

végi osztályzatát az évközi érdemjegyek alapján kell megállapítani. 

- A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt 

tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon teljesítette. 

- Az első évben félévkor és a tanév végén szöveges minősítést (értékelést) kell 

kapnia a tanulóknak. Ennek a szöveges minősítésnek kell kifejeznie, hogy a 

tanuló: kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített-e, esetleg felzárkóztatásra 

szorul. 

- Amennyiben a tanuló „felzárkóztatásra szorul" minősítést kap, az iskolának a 

szülő bevonásával 

 értékelni kell a tanuló teljesítményét, 

 fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, 

 javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre. 
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Az iskolának a szülőt tájékoztatnia kell azokról a lehetőségekről is, amelyekkel 

segítséget tud nyújtani a tanulók eredményes felkészítéséhez. 

- Ha a tanuló 5-8. tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez elégtelen 

minősítést, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát 

tehet. 

 

Sikertelen javítóvizsga évismétlést von maga után. A évismétlő tanulók osztályba 

sorolásáról az igazgató dönt az érintett osztályfőnökök egyetértésével. 

 

- Ha a tanuló 2-8. tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen 

minősítést, az évfolyamot ismételni köteles. A tantestület engedélyével tehet 

javítóvizsgát.   

- Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt 

követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az 

első évfolyamon folytathatja. 

- Magasabb évfolyamokon szülői kérésre, indokolt esetben a tanuló az osztályt 

megismételheti. 

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

megállapításához, ha 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet. 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanuló esetében az osztályozó 

vizsga tantárgyai a következők: 

 1. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

2-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

5-6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 

nyelv, természetismeret, 

7-8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, 

kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv, számítástechnika. 

• a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítására kérheti független 

vizsgabizottság előtt a vizsga letételét. 

 

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-

oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A 

szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, 

hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 
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A vizsgabizottságba olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 

tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a 

független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal 

bízza meg. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért, az EMMI rendelet 66.paragrafusa alapján. 

 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

 

Nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, illetve akinek a mulasztása az adott 

tantárgyból egy tanítási évben a tanítási órák 30%-át meghaladja. 

 

Záró vizsgát 8. év végén minden tanulónak magyar irodalomból, történelemből, 

német nyelvből és matematikából tartunk. 

 

4.3.3. A tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony megszűnik: 

- az iskolai tanulmányok befejezése előtt önkéntes iskolaváltoztatás miatt, ha a 

tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

- a tanulmányok befejezésekor a tanulói jogviszony megszűnésének időpontját az 

oktatási törvény szabályozza. 

 

 

5. A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT 

 

5.1. Az iskolai élet közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatai 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti 

kapcsolatot kialakítja, megteremti. Ebben a folyamatban van az iskolának fontos 

szerepe. Nevelni gyermekeinket arra, hogyha felnőnek, hogyan viszonyuljanak a 

társadalomhoz. A közösségi élet fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

A szocializációs folyamatban az iskola tudatosítja a közösség demokratikus 

működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázza az 

egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a 

jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 
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Az iskolának ebben a pedagógiai folyamatban is kiemelkedő feladata a nemzeti, a 

nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása, és ápolásukra való nevelés. 

Az iskolahasználók magánéletébe – a törvényekben (Kt. 10. és 11.§ és A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv., a 

Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. Tv. A 2003. évi CXXV. Tv, az Egyenlő bánásmódról és 

esélyegyenlőségről), a Házirendben és a munkaköri leírásokban rögzítetteken 

túlmenően – az iskola nem avatkozik be. 

 

Mind a tanórai és a tanórán kívüli közösségfejlesztés sajátos foglalkoztatási 

formát igényel, mások az egyes területek céljai, feladatai, abban azonban 

megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak: 

 a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

 a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák, etikai értékrend elfogadásához, 

 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartás kialakításához, a harmonikus emberi 

kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, 

tanulmányi munkájának összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, 

másrészt pedig valójában a tanulók spontán, véletlenszerű gyülekezete, 

legfontosabb célunk ebből a nem nevelési szempontból összetömörült 

csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely a közös cél érdekében 

hajlandó közös értékrend elfogadására és az iskola szervezeti keretein belül 

ennek megfelelően viselkedik, munkálkodik. 

 

Az osztályfőnöki nevelőmunka elsődleges szerepet tölt be a közösségi 

nevelésben. Az osztályfőnöki órák tananyaga útmutatást ad a kulturált 

magatartás és életmód kialakításához, a tanulók közösségi és közéleti 

tevékenységének szervezéséhez, az osztályban megélt élmények bázisán a 

szociális képességek fejlesztésére. 

Az osztályfőnökök feladata: 

 a gyermekek segítése, ellenőrzése, képviselete, 

 a harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, 

képességek kialakítása és fejlesztése a tanulókban (kedvesség, 

figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, 

empátia, segítőkészség, humor, stb.), 

 az osztályfőnök segíti a tanulók önismeretének kialakulását, adottságaik 

megismerését, értékeik megtalálását, az együttműködési formák és normák 

kialakítását, 

 tanév közben gondoskodik közösségi programokról, közösségi 

vállalásokról és feladatokról. 
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Az osztályközösség fejlesztésének feladatai: 

1. évfolyam: 

Alakuljon ki az osztályon belül a sokoldalú tevékenységi rendszer a mindennapi 

élet megszervezéséhez, alakuljon ki a felelősök rendszere, és rendszeres 

ellenőrzés mellett végezzék munkájukat. Alakuljanak ki az együttélés, 

együttműködés elemei, legfontosabb készségei, szokásai, az osztályközösség 

váljon az együvé tartozás élményének meghatározójává. 

 

2. évfolyam: 

A közösségen belül alakuljon ki a felelősi munka egyes elemeinek önálló 

végzése, egyszerűbb közös tevékenységének önálló megszervezése. Az 

osztályban növekedjen az összetartozás érzése, jöjjenek létre 

osztályhagyományokat erősítő tevékenységek, alakuljon ki a társakért, 

közösségért való felelősség érzete. 

 

3. évfolyam: 

A már jól működő tevékenységek mellett kapjon egyre nagyobb hangsúlyt a 

diák-önkormányzati tevékenység, növekedjen az „összetartozás” érzése, 

erősödjenek a baráti kapcsolatok. Alakuljon ki a diákvezetőkkel szemben 

támasztott igények első megfogalmazása, kapcsolódjanak be az iskola szintű 

rendezvényekbe. 

 

4. évfolyam: 

Az osztály tevékenységi rendszere mind több szállal kapcsolódjék az iskolai 

rendezvényekhez, a diákönkormányzathoz, növekedjen a diákvezetők döntés-

előkészítésben való részvétele és önállósága. Fejlődjön a közvélemény a 

magatartás jelentős szabályozójává, az egyén felelőssége mellett növekedjen a 

közösség felelőssége is. Készüljenek a „felső tagozatba” lépés átmeneti 

feladataira. 

 

5. évfolyam: 

A közösség illeszkedjen be az új formák és követelmények közé, az osztály 

„beépülése” a „felső tagozatba” legyen folyamatos. Kapcsolódjanak be az iskola 

diák-önkormányzati tevékenységébe, a diáktanács ülésein elhangzottakról 

rendszeresen számoljanak be. A tanulás kerüljön a tevékenységi rendszer 

középpontjába, fogadják el a képesség szerinti tanulás követelményeit. 

Erősödjék a közösségért érzett felelősség, érezzék a fegyelem jelentőségét mind 

a tanulásban, mind a közösségi tevékenységben. 

 

6. évfolyam: 

Szilárduljon meg az osztályközösség egysége, fokozatosan kerüljön előtérbe az 

önállóság mind a tevékenységek megszervezésében, mind a végrehajtásban és az 
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ellenőrzésben is. Növekedjen a döntéshozatal iránt érzett felelősség, csökkenjen 

a közvetlen pedagógusi irányítás. A diákvezetők érezzenek felelősséget nemcsak 

önmagukért, hanem a közösségért is. A fegyelem néhány alapvető eleme váljon 

szokássá.  

 

7. évfolyam: 

Alakuljon ki a közösség csoportszerkezete. A közösség nyújtson segítséget 

iskolai életükhöz. Éljenek javaslattételi és véleményezési jogukkal.  

 

8. évfolyam: 

Stabilizálódjon az osztály közösségének szerkezete, elsősorban saját 

közösségükkel és saját magatartásukkal mutassanak példát a fiatalabbaknak, 

adják át az iskolai hagyományokat az alsóbb osztályok közösségeinek. 

Készüljenek fel a tanulók az iskolai közösség elhagyására, készüljenek a 

középfokú intézmények új követelményrendszerének megismerésére. 

 

5.2.A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszere 
 

Az értékelés és motiváció alapelvei: 

 kiterjed az iskolai élet egészére 

 az igazságosság és a segítő szándék vezérli 

 az értékelés nyilvános  

 

A nevelő-oktató munka az intézményre vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszerének meghatározása a nevelési, oktatási célok elérését, a pedagógiai 

munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, az 

iskolával kapcsolatban álló partnerek iskolánkkal szembeni igényének, 

elvárásainak történő megfelelést szolgálja. 

 

Az objektív, igazságos értékelés nevelő hatású. A tanulók személyiségének 

fejlesztését kell szolgálnia a nevelés-oktatás teljes folyamatának. 

Tágabb értelemben vett célunk: minden tanuló saját lehetőségeinek optimumáig 

jusson el értelmi, erkölcsi és testi fejlődésében egyaránt. 

Szűkebb értelemben vett célunk: a kialakított mérési, értékelési rendszerben 

felmérni, hogy az iskola tanulói az adott évfolyamon, illetve a meghatározott 

mérési szakaszban hogyan tettek eleget iskolánk kerettantervhez igazított helyi 

tantervében előírt követelményeknek. 

Kiemelten hangsúlyozzuk a diagnosztikus és a fejlesztő értékelés szerepét és 

jelentőségét. Meggyőződésünk, hogy a tanulók akkor motiváltabban tanulnak, ha 

teljesítményük értékelésekor nagyon jól ismerjük a kiinduló állapotot, és ennek 

függvényében tervezzük meg a folyamatos fejlesztést. Eredményes nevelő-oktató 
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munkánk egyik alapfeltétele, hogy az értékelési rendszer iskolai szinten is 

egységes legyen, és azt valamennyien céltudatosan, egységesen alkalmazzuk. 

 

5.2.1. Az értékelés 

 

Az értékelés csak akkor érheti el a fentiekben vázolt célkitűzéseiket, ha az: 

- ismeretekre és azok elérésére irányul, 

- sokoldalú, 

- objektív, 

- változatos, (szóbeli, írásbeli, szöveges, osztályzattal történő) 

- rendszeres, 

- igazodik a fejlesztési követelményekhez, belépő tevékenységformákhoz, 

továbbhaladási feltételekhez évfolyamonként, fejlesztési szakaszként. 

 

Az értékelésnél általában törekszünk: 

- a pozitív teljesítmény-motiváció elérésére,  

- az optimális értékelési rendszer kialakítására, 

- készségtárgyaknál az elméleti és a gyakorlati ismeretek összhangjára. 

 

Mérési, értékelési rendszerünk alapelvei: 

- A pedagógusoknak folyamatosan és rendszeresen össze kell vetniük a 

tanulók fejlődéséről kapott adatokat a tanulók fejlődése iránt 

támasztott követelményekkel. 

- Az ellenőrzés, értékelés nem szorítkozhat csupán az ismeretek, 

készségek értékelésére, folyamatosan kell értékelnünk a tanulók 

képességeinek, egész személyiségének fejlődését. 

- A folyamatos nevelői megfigyeléseknél alkalmazzuk a fejlesztő, 

egyénre szóló szöveges értékelést szóban és írásban. 

- Ne csak a tanulók mechanikus emlékezetét vizsgáljuk, hanem 

fejlesszük okkereső, problémamegoldó gondolkodásukat is. 

- Az ellenőrzés, értékelés nem lehet a fegyelmezés, retorzió eszköze. 

- Az ellenőrzéshez megfelelő légkört kell teremteni. 

- Számon kérni csak olyan ismereteket szabad, amelyet megtanítottunk, 

illetve amelyhez a tanuló tanára vezetésével, (irányításával) 

hozzájutott. 

- A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának 

hiányosságaira) kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a 

további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése. 

- Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt 

hiányosságok pótlására, hibák javítására. 

- Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy 

vagy szöveges minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze 
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(ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt 

helyét). 

- A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a 

képességeknek a megerősítése útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

 

Mérési, értékelési rendszerünk szempontjai: 

- Alapja a tanulók folyamatos megfigyelése. 

- A követelményeknek megfelelő adott évfolyamra, adott időszakra 

tudja-e a megszerzett ismereteket alkalmazni? 

- Ismeri-e, érti-e az alkalmazáshoz szükséges legfontosabb fogalmakat, 

tényeket? 

- Tükröződik-e logikus gondolkodás a teljesítményében? 

- Milyen az önálló ismeretszerzésének szintje? 

- Mennyire egyenletes a tanuló teljesítménye? 

- Fontos! Az értékelések –bármelyik a továbbiakban ismertetett formáját 

alkalmazzuk-, minden esetben tükröznie kell a követelmény és 

teljesítmény viszonyát. Kialakításánál domináljon a motiváló szándék, 

az objektivitás. 

 

Az értékelés fajtái: 

 

● Diagnosztikai értékelés 

Célja: 

Előzetes helyzetfeltárás a tanuló tudásáról a tanulás hatékonyságának javítása 

érdekében. Rögzíti egy-egy tanítási-tanulási szakasz kezdetén a tanulók 

induló tudásállapotát. 

Alkalmazása: 

- Kiinduló, kezdő szint megállapítása egy-egy tanítás ciklus 

megkezdésekor. 

- Egy-egy új tantervi téma kezdetén. 

- Egy-egy téma lezárása előtt.  

Az értékelés nem fejeződik ki érdemjegyekben. 

 

● Formatív értékelés 

Célja: 

Folyamatos információgyűjtés, a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. 

Segítő, formáló szándékú. Felhívja a figyelmet az egyéni haladás ütemére, 

eredményekre, hiányosságokra. A kapott mérési eredmények alapján 

fejlesztő hatású egyénre vonatkozó, megerősítő, vagy korrekciós nevelő-

oktató munkát tervezünk. Visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes 

továbbhaladás érdekében. Jelzés a szülőnek a diák adott tantárgybeli 

előmeneteléről. 

Alkalmazása: 
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A tanítási-tanulási folyamat egészében megerősítésre, korrigálására, a 

tanulók önellenőrző, önértékelő képességének fejlesztésére is alkalmas. 

Fajtái: 

- órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére) 

- szóbeli felelet értékelése 

- gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése 

- írásos értékelés 

- szülőknek üzenő- tájékoztatófüzet útján küldött jelzés a feltűnően 

gyenge vagy a kiemelkedően jó teljesítményért  

-  

● Összegző- lezáró- minősítő értékelés 

Célja:  

A tanulók fejlődésének átfogó minősítése. Adott tanítási-tanulási szakasz 

lezárásakor az elért tudásállapot rögzítése, viszonyítás a követelmények 

tükrében az induló tudásállapothoz. Cél: a minősítés. 

 

Alkalmazása: 

Nagyobb tanulási témák, időegységek végén (negyedév, félév, tanév vége) 

Érdemjegyek száma a félévi, év végi minősítés lezárásához (min.): 

 

- heti 1 órás tárgynál:  félévente  3 jegy 

- heti 2 órás tárgynál:  havonta l-2 jegy 

- heti 3 vagy több órás tárgynál: havonta 2-3 jegy 

Az előbbiektől eltérő, speciális értékelő forma a különbözeti vizsga. A 

különbözeti vizsgán kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó 

osztály (csoport) tudásszint-skáláján milyen helyet foglal el (pl. iskolát váltó 

vagy idegen nyelvi csoportba illeszkedő tanuló esetén vagy szakkörből 

művészeti iskolába való beiratkozás esetén). 

 

● Külső értékelés  

- Az iskola keresettségi szintje a környezet függvényében. 

- Tanulmányi, művészeti és sportversenyeken nyújtott teljesítmény. 

- Továbbtanulás, beiskolázás sikeressége. 

- Külső mérések eredményessége, tapasztalatai.  

 

● Szöveges értékelés 

Célja: 

A szülők pontos képet kapjanak gyermekük képességeinek és készségeinek 

fejlődéséről. 

Az értékelést úgy kell megfogalmazni, hogy annak tartalmát, üzenetét a 

gyerek is pontosan értse. 

 

A számonkérés (beszámoltatás) formái 
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- Írásbeli számonkérés műfajai 

 

Műfaj Definíció 

Témazáró dolgozat  Egy egész témaegységet az 

összefüggései mentén jelenítteti meg a 

tanulóval. 

Esszé típusú dolgozat A meglévő ismeretek alkotó 

alkalmazását kéri a tanulótól. 

Röpdolgozat Nem a téma egészét, hanem csak 

kiragadott részletét (egységét) kéri 

számon. 

Írásbeli felelet Az elmúlt órák tananyagát kéri 

számon. Lehet egy kérdést részletesen 

kifejtő, összefüggéseit feltáró 

fogalmazás, vagy az egész leckét 

átfogó kérdésekre adott egy-két szavas 

mondatos válasz. 

Teszt Több lehetséges válasz közül kell a jó 

megoldást kiválasztani a tanulónak, a 

ráismerés szintjén kell az ismereteket 

alkalmaznia. (Hasonló válaszok esetén 

biztos tudást igényel). 

 

Szódolgozat Idegen nyelvekből a szavak ismeretét 

ellenőrzi új szavak, egy témakörbe 

tartozó szavak, egy nyelvtani probléma 

köré csoportosuló szavak adott időre 

leíratásával. 

Házi dolgozat Meghatározott téma önálló kifejtése 

megjelölt műfajban. 
 

- A szóbeli számonkérés műfajai 

 

Műfaj Definíció 

Felelet Tankönyvből vagy más forrásból 

elsajátított anyagrész saját 

megfogalmazásban történő elmondása. 

Felelet eszközhasználattal Pl. térkép, táblai vonalzó, körző, 

kísérleti eszközök 

Memoriter Szó szerint, könyv nélkül 

megtanulandó szöveg visszaadása. 
Kiselőadás Egy-egy téma logikus, részletes, viszonylag 
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hosszabb ideig tartó (monologikus) kifejtése. 

 

A számonkéréssel kapcsolatos fontosabb szabályok  

- A számonkérések értékelése osztálynaplóban, tájékoztató füzetben 

és ellenőrzőben is rögzítésre kerül. 

- Törekedni kell az írásbeliség, a szóbeliség és a gyakorlatiság 

megfelelő arányának kialakítására.  

- Testnevelés órán írásbeli számonkérés nem lehetséges. 
 

A dolgozatok rendje 

- A témazáró dolgozatok számát a tantárgy heti óraszámának és 

tananyag ütemezésének megfelelően a szaktanár határozza meg. 

- A dolgozatokat a tanmenetben tervezni kell. 

- Egy osztályban egy napon egy témazáró dolgozatot lehet íratni.  

- A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előre be kell jelenteni. 

- A tanárnak kötelessége, hogy a dolgozatokat l0 munkanapon belül 

kijavítva kiadja. 

 

A mérések rendje 

- Diagnosztikus fejlődésvizsgálat 

Az I. évfolyam első félévében történik. 

A felmérés eredménye mutatja a bemeneti értékeket, lehetőséget 

teremtve az iskola által „hozzáadott érték” reális mérésére. 

- 6. és 8. évfolyamon 

 matematikai eszköztudás 

 olvasás és szövegértés  

- A felső tagozatos tanulók fizikai állapotának egységes mérése. 

Évente két alkalommal történik. 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

mellékletben találhatók. 

- A munkatervben rögzített mérések. 

 

A házi feladat  

- a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén 

alapuló oktatási módszer 

- az elsajátított ismeretanyag, tevékenység begyakorlására, 

elmélyítésére vagy a következő órai anyag előkészítésére szolgál. 

A házi feladat legfontosabb kritériumai 

- gondosan előkészített és kijelölt 

- sikeresen megoldható (nehézsége, terjedelme megfelel a tanuló 

képességének, életkorának) 

- kapcsolódik a tanórai anyaghoz 

- szinkronban van a későbbi írásbeli munkákkal, előkészíti azokat 
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- rendszeresen ellenőrzött, értékelt 

- elmulasztása előre meghatározott és közölt konzekvenciákkal jár 

- lehetőséget kell adni a pótlásra 

- minősítése szaktanári kompetencia. 

 

 

5.2.2. Az ellenőrzés 

 

Fajtái: 

- szóbeli feleltetés, 

- házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése, 

- a tanuló produktumának (pl. rajz, technika, kézműves órán 

előállított tárgy, testneveléssel összefüggő mozgásforma előadása) 

ellenőrzése, 

- írásbeli számonkérési formák: 

- írásbeli felelet (egy anyagrészből),  

- beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

- röpdolgozat (bejelentés nélkül aznapi házi feladatból), 

- dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

- témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, 

összefoglalással előkészített, teljes témakört felölelő). 

Funkciói: 

- folyamatos munkára készteti a tanulókat, 

- folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve 

az egész csoport (osztály) adott anyagrészből elért 

tudásszintjéről, 

- a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális 

pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának eszköze. 

 

Elvek: 

- Bejelentés nélkül témazáró dolgozatot nem íratunk. 

- Egy napon nem íratunk egy tantárgynál több tárgyból témazáró 

dolgozatot. 

- A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli 

számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a 

tárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók 

szóbeli vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek). 

- A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás, stb.) illetve 

írásképtelenséget okozó fogyatékkal élő diákot az írásbeli 

számonkérés minden formája alól igazgatói határozattal  

fölmentjük, ha azt a szakértői vélemény is alátámasztja. 
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- Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése 

során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a diákokat 

megtanítsuk jegyzetelni. 

- Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy 

megtanítjuk a diákokat az információhordozók használatára.(Pl. 

szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, 

forrásgyűjtésre, stb.). 

- A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott 

munkáját 2 héten belül értékelni kell: ellenkező esetben annak - 

fontosabb - visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” 

funkciója mögött. 

- Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói 

kutatómunkák anyaga) a tanuló „szellemi termékei”, azokat 

vissza kell adni a készítőnek, illetve csak a tanuló engedélyével 

őrizheti meg azokat a pedagógus. 

- A tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy melyik tantárgyi 

füzetüket, jegyzetüket kérheti el, szedheti be a pedagógus.  

 

A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata 

A házi feladat célja: 

- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat, 

- készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat, 

- önálló kutatómunkát végezni valamely témában, 

- alkotómunkát végezni valamely témában. 

Elvek: 

- Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok 

egyikét sem szolgálja). 

- A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor 

figyelembe kell venni, hogy a tanulónak naponta 5-7 órája van, 

és minden órán tűznek ki számára kötelezően megoldandó 

feladatot. 

- Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek 

megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport 

heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi 

feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek 

elvégzésére/elkészítésére/megtanulására mindenki képes.) 

- A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, 

ill. feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell. 

- Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat 

értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint: 

 nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat 

vagy annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad,  
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 meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának 

lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta 

el,  

 a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem 

„értékelhető” elégtelennel. (Érdemjegyet csak tudásra adunk. 

Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi 

feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását 

pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet büntetni. Ez 

lehet feleltetés, a házi feladat hasonló feladat dolgozat 

formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.) 

- Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli 

ismereteket kívánó feladatok elvégzését - a befektetett munka 

arányában jutalmazni kell. 

- Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat 

adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos. 

- A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor 

(könyvtári vagy internetes kutatómunka, modellkészítés, 

képzőművészeti alkotás, stb.) az elkészítés határidejét különös 

gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell 

megállapítani. 

- A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű 

ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak 

a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az 

önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 

 

A tantárgyi érdemjegyek pótlásának, javításának módjai és lehetőségei: 

 

Meg kell adni a lehetőséget a tanulónak (pl. témazáró, felmérő stb.) pótlására, 

esetleges javítására akkor, ha a tanuló:  

- egészségügyi okok miatt, 

- pszichés okok miatt, 

- esetleges szociokulturális nehézségei miatt, nem adott számot 

tudásáról, vagy eredménytelen minimumszint alatti volt a tanuló 

teljesítménye. A kialakult helyzet kellő mérlegelése után a 

szaktanár - indokolt esetben- adjon lehetőséget a pótlásra, ill. a 

javításra. 

Az érdemjegy, a minősítés pótlására vonatkozó lehetőségről minden tanulót 

tájékoztatni kell. Konkrétan meg kell mondani a javítás, pótlás: 

- idejét 

- módját 

- formáit. 

Az eredményről a tanulót és a szülőt is tájékoztatni kell. Felmentést adhatunk a 

beszámolási kötelezettség alól - természetesen a törvényesség keretein belül - a 
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tanuló problémáinak (pl. egészségügyi, szociális...) egyéni elbírálása alapján. 

Erről az osztályfőnökök, a szaktanár, az igazgató együttes megbeszélés után hoz 

döntést. 

 

Az érdemjegyek dokumentálása 

 

Az év közben kapott érdemjegyeket az ellenőrzőbe is be kell írni az 

osztálynaplóba való bejegyzéssel egyidejűleg. Az osztályfőnök havonta egyszer 

köteles az ellenőrzőket ellenőrizni, a hiányzó érdemjegyeket beírni és aláírásával 

szignózni. 

Szöveges értékelésnél a tanulók tudásának dokumentálására az értékelő szöveget 

a tanárok, tanítók fogalmazzák meg. 

A tanulók tudásának írásbeli (témazárók, felmérések, szintfelmérők) 

értékeléséhez a teljesítmények minimuma és optimuma közötti (0-100%) skálát 

egységesen használjuk. A javaslatban szereplő teljesítményszázalékok általában 

elfogadottak, de a ponthatárok a követelmények időarányos tudásának 

függvényében változtathatók. 

Szükséges mérlegelni a ponthatárok kialakításakor azt is, hogy a feladatok hány 

százaléka méri a tanulók minimális, továbbhaladásához szükséges tudását, ill. 

mennyi az optimum szintű feladat. 

 

Javaslat a teljesítményszázalékok kialakításához: 

100% - 91%  kiválóan megfelelt, jeles (5) 

90% - 81%  jól megfelelt, jó (4) 

80% - 61%  megfelelt, közepes (3) 

60% - 41%  felzárkóztatásra szorul, elégséges (2) 

40% -   0%  gyenge, felzárkóztatásra szorul, elégtelen (1) 

 

Minimumszintű méréseknél 

100% - 94%  kiválóan megfelelt 

93% - 83%  jól megfelelt 

82% - 70%  megfelelt 

69% - 50%  felzárkóztatásra szorul  

50% alatt    gyenge, felzárkóztatásra szorul 

 

A százalékos aránnyal nem mérhető írásos, illetve szóbeli számonkérési 

formáknál a szaktanár dönt az érdemjegyről. 

 

5.2.3. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési rendszere 

 

A magatartás fogalma 
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A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben rögzített viselkedési 

normák és íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjei, a tanuló viszonya 

társaihoz, az iskola dolgozóihoz. 

A magatartásjegy kialakításában a tartás, a morális tulajdonságok 

(becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet. 

 

A magatartásjegy kialakításának elvei 

 

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut: 

- az iskolába járás fegyelme (igazolatlan hiányzás),  

- társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás, stb.). 

- a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság)  

- beszédstílusa,  

- a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az 

iskolai szervezésű rendezvényeken, 

- a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív v. negatív 

irányú) változás, 

- óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje). 

 

 

 

A szorgalom fogalma 

 

A tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklődés, kötelességtudás a tanuló 

egyéni képességeihez mérten. 

 

A szorgalomjegy kialakításának elvei 

 

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut: 

- a tanuló képességéhez mért teljesítménye,  

- a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden 

tárgyat igyekszik tanulni), 

- a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének 

minősége, igényessége),  

- a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás), 

- a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére 

vonatkozó igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési 

tárgyat). 

 

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei: 

- az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért 

teljesítmény minősítésének eszköze, 
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- az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok 

figyelembevételével minősíthető (a zárt, csendes, lassú tanuló nem 

kaphat elmarasztalást, amiért az órákon ritkábban jelentkezik, 

nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként), 

- a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban 

tanúsított szorgalom javulásának vagy romlásának), 

- a szorgalomjegytől - amennyire lehet - el kell különíteni a 

magatartásjegyet. (A fegyelmezettség önmagában nem példás 

szorgalom, a fegyelmezetlenség nem jelenti a szorgalom hiányát, ill. 

aki aktív, szorgalmas, nem biztos, hogy példás magatartású is). 

 

 

A magatartás és szorgalom minősítésének (a jegy kialakításának) formái 

Folyamatos minősítés:  

- A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak 

a tanulók megnyilvánulásaira (órán és órán kívüli szervezett 

foglalkozásokon). 

- Kirívó magatartásbeli vétség, ill. a munkamorál feltűnő romlása esetén 

a szülőket szóban vagy írásban tájékoztatjuk. 

- Kiemelkedő teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való 

szereplés, szervezőmunkában való részvétel stb.) jutalma szóbeli és 

írásbeli dicséret. 

 

Félévi és tanév végi minősítés, jegy kialakítása: 

- a tanuló önértékelésének figyelembevételével, 

- az osztályfőnök a tanulók, az osztályközösség által elfogadott saját 

minősítésükre vonatkozó javaslatát figyelembe véve kialakítja 

javaslatát, 

- az osztályban tanító tanárok testülete megvitatja azt, 

- a döntést (vitás esetben szavazás segítségével) az osztályfőnök hozza 

meg. 

Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség 

alakításának, a tudás megszerzésére irányuló tevékenység segítésének eszköze. 

Nem szabad a tanuló magatartását és szorgalmát mereven, a 

személyiségvonásainak figyelmen kívül hagyásával értékelni. Semmilyen 

körülmények között nem megengedett a kollektív büntetés (csoport vagy osztály 

szintű alulértékelés). Az értékelés nem tükrözhet tanári rokon- vagy 

ellenszenvet. A minősítés nem büntetés és nem megtorlás, hanem folyamatos 

értékelés. Célja minden esetben a nevelés, a jobbítás, a segítségnyújtás. 

Amennyiben a szülő nem ért egyet a pedagógusok által kialakított minősítéssel, 

az osztályfőnök (ill. az osztályban tanító bármely tanárnak) törekedni kell a 

szülő meggyőzésére. 
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5.3. Az iskola élet- és munkarendje 

 
5.3.1.A tanév beosztása 

A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter állapítja 

meg. 

A tanév helyi rendjét, az iskola rendezvénynaptárát- a miniszteri rendelkezésből 

következőleg- az igazgató javaslata alapján- a KT-vel, a szülői szervezettel 

egyeztetetten, a DÖK véleményének figyelembevételével, a nevelőtestület fogadja 

el. 

Az intézmény igazgatója és a programokért felelős pedagógusok kötelessége, hogy 

a programok anyagi kihatását vizsgálják már a tervezés időszakában. Az éves 

tervezésnél ezt az igazgató koordinálja. A tanuló számára kötelező foglalkozásokat 

az iskola köteles megszervezni a résztvevők számára ingyenesen.  

A helyi tantervek nem tartalmazhatnak olyan kötelező programokat, amelynek 

anyagi kihatását az iskola igazgatója előzetesen nem vizsgálta. Anyagi kihatással 

bíró kötelező program csak fenntartói jóváhagyással szervezhető. 

 

5.3.2. Az iskola ünnepei, megemlékezései 

Az iskolai hagyományok ápolásának, az iskolában szervezett ünnepélyeknek és 

megemlékezéseknek közösségformáló hatását a tanulók aktív részvételével 

kívánjuk elérni. A közösségfejlesztő tevékenységek koordinálói az 

osztályfőnökök.  

Rendszeres, hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényeink:  

 tanévnyitó, 

 zene világnapja 

 október 6-a 

 október 23-a, 

 karácsonyi koncert 

 farsang, 

 február 15. – a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja 

 március 15-e, 

 költészet napja 

 április 16. – a holokauszt áldozatairól való megemlékezés 

 gyermeknap, 

 június 4. – a nemzeti összetartozás napja 

 tanévzáró, 

 ballagás. 

 nemzetiségi nap 

 

Alkalmi, nem kötött időpontú összejövetelek: 

 színházlátogatás, 

 túrák 
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 vetélkedők, 

 sport -és tanulmányi versenyek, vetélkedők, bajnokságok  

 

Osztály szintű programokat az osztályfőnöki munkaterv szabályozza. 

  

Az iskola ünnepeit és rendezvényeit a rögzített nevelési alapelvek értékeinek 

tudatos figyelembevételével készítjük elő. 

 

 

 

 

5.3.3. Az iskolai közösségek és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás 

A nevelőtestület egyes tagjai és az igazgató (helyettesek) között a kapcsolattartás 

folyamatos, melyet az iskola munkarendje szervez. Hasonlóan folyamatos a 

kapcsolat a munkaközösség-vezetők és az igazgató (helyettesek) között. 

 

a) Értekezletek, megbeszélések 

Nevelőtestületi határozathozatal csak nevelőtestületi értekezleten születhet. Az 

egész tantestületet érintő értekezletek előkészítéséért az igazgató felel. 

A nevelőtestület a törvényben rögzítetten tart értekezleteket (alakuló értekezlet, 

tanévnyitó értekezlet, félévi-évvégi osztályozó, tanévzáró értekezlet). 

Rendkívüli értekezletet az iskola igazgatója hívhat össze, ha azt halaszthatatlan ok 

teszi szükségessé. Kötelessége összehívni az iskola igazgatójának rendkívüli 

értekezletet, ha a nevelőtestület tagjainak legalább egyharmada vagy az iskolai 

szakszervezet, ill. KT azt kéri . Rendkívüli értekezlet összehívásáról a 

nevelőtestület dönt, ha azt az SZM, ill. a DÖK kezdeményezi. 

A rendkívüli értekezletek időpontját és témáját az igazgató két munkanappal az 

értekezlet napja előtt kihirdeti. Az értekezleteken emlékeztető és jelenléti ív készül. 

A nevelőtestületi határozat végrehajtásáért az igazgató felel. 

Nevelőtestületi értekezleten részt vehetnek tanácskozási joggal a szülői 

szervezetek képviselői. 

Az igazgató vagy helyettesei a nevelőtestületet érintő kérdésekben tájékoztatót 

tarthatnak. Az írásbeli tájékoztatás minden pénteken az Információs mappában 

jelenik meg. 

Az osztályfőnöki és szakmai munkaközösségek a munkatervükben meghatározott 

gyakorisággal, de félévente legalább két alkalommal tartanak ülést. 

Értekezletet csak tanítási időn kívül lehet tartani, az érintetteknek a részvétel 

kötelező. (kivéve nevelési értekezlet) 

A DÖK képviselői meghívás alapján vehetnek részt a nevelőtestületi 

értekezleteken. 

A DÖK megbeszélésein rendszeresen részt vesz a diákönkormányzat munkáját 

segítő pedagógus. 
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b) A tanulók szervezett formában történő véleménynyilvánításának formái 

A diákönkormányzat iskolánkban a tanulók közösségi életre nevelésének és a 

közösség érdekében vállalt munkára, képviseleti szerepre történő nevelésnek a 

szervezeti kerete. A diákönkormányzatnak egyetértési és véleményezési joga 

van a Házirenddel, Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan, s ezt a 

jogát gyakorolja is. A diákönkormányzat szervezésénél a következő alapelveket 

érvényesítjük: 

 A diáktanácsnak olyan tanuló lehet tagja, aki az osztályközösségtől 

választás útján felhatalmazást kap, s önként vállalja a megbízatást. 

 A diákönkormányzat működéséhez az iskola igazgatója biztosítja a 

feltételeket. 

 A diákszervezet aktív szervezője a kulturális, sport, szabadidős és az 

iskolai hagyományok szerinti programoknak. 

 A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az iskolaközösség 

szintjén, az osztályfőnökök az osztályközösségekben támogatják a 

diákszervezet tevékenységét. 

Célunk olyan iskolai közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját 

közösségének sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető 

tulajdonságait.  

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink milyen véleménnyel vannak az iskolában folyó 

munka egészéről. A diákok (kulturált módon) véleményezhetik az őket tanító 

pedagógus munkáját, a DÖK tevékenységét, az iskola házirendjét, a pedagógiai 

programot, ill. annak részleteit, az iskolai rendezvényeket. 

Véleménynyilvánításukkal megtanulhatják és gyakorolhatják a demokratikus 

közélet alakításának mozzanatait. Legyenek tisztában jogaikkal, és tudatosan 

vállalják fel kötelességeiket is. 

 

A véleménynyilvánítás fórumai: 

 DÖK képviselők megbeszélései a diákönkormányzat munkáját segítő 

pedagógussal 

 osztályfőnöki óra, tanóra 

 klíma-teszt 

 

c) A szülőkkel való kapcsolattartás formái 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 

 

Tanévenként háromszor szülői értekezletet, 3-szor fogadóórát tartunk az iskolai 

munkatervben elfogadott időpontban. 

A szülői értekezletek témája az osztály tanulmányi helyzete, a pedagógiai program 

megvalósulása az adott időszakban és az abból eredő feladatok a közeljövőben. A 

szülői értekezleteket az osztályfőnök tartja a szülők aktív bevonásával. 

A fogadóórát a szülők a tanulókkal együtt látogatják. 
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Ha tanár- diák-szülő kapcsolatban konfliktus lép fel, az igazgató gondoskodik 

arról, hogy mindhárom fél együtt üljön le, és keressék a megoldást a konfliktus 

feloldására. 

 

A kapcsolattartás egyéb formái: 

 az ellenőrző könyvön,telefonon, levélen keresztül 

 iskolai rendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel 

 az 1. és 5. évfolyamon családlátogatás 

 

A szülői szervezettel való kapcsolattartás szabályozását a szülői szervezet 

munkaterve tartalmazza. 

A szülők írásbeli feljegyzéseire, megkereséseire 15 napon belül érdemi választ kell 

adni. 

 

 

5.4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 
 

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, 

aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével 

foglalkozik. 

A nevelőtestület minden tagjának, de különösen a gyermek és ifjúságvédelmi 

felelősnek, az osztályfőnöknek felelőssége, hogy a gyermek és ifjúságvédelemmel 

foglalkozzon. Az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelősének feladata a 

hátrányos helyzetű, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint 

a veszélyeztetett tanulók nyilvántartása és felkutatása. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szerteágazó tevékenységet a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja. A felelőst az igazgató kéri fel, 

feladatát munkaköri leírás alapján látja el.  

Együttműködik a szülőkkel, az iskola-egészségügyi szolgálat minden tagjával, a 

nevelőkkel, az iskola igazgatójával és a DÖK-kel. 

A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggésben minden nevelőnek feladata, 

hogy 

 tájékozott legyen abban, hogyan vehető fel a kapcsolat a gyermekjóléti 

szolgálattal és a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal 

 a szociális hátrányokkal és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében 

kezdeményezze a a szükséges egyéni vagy csoportos fejlesztéseket 

 működjön együtt a speciális fejlesztéseket ajánló és végrehajtó szervezetekkel, 

szakemberekkel (Nevelési Tanácsadó, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyermekorvos ). 

Ezen szerteágazó tevékenységhez módszerek lehetnek a következők: 

 tájékoztatás 
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 tájékozódás (beszélgetés révén, felméréssel ) 

 egyéni foglalkozás ( elbeszélgetések ) 

 szakemberhez irányítás 

 anyagi támogatás ( segély a polgármesteri hivataltól vagy az iskolai 

alapítványtól, szponzori forrásból ) 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusnak, az intézmény 

vezetőjének különös felelőssége, hogy ezen tevékenységek minden részletében 

feleljenek meg a Kt. titoktartási kötelezettség tekintetében megfogalmazottaknak 

és az adatkezelési előírásoknak. 

A közoktatásban minden döntéshozatalnál össze kell vetni az egyén érdekét a 

közösség érdekével. Az egyes ügyekben való döntéshozatalnál vizsgálni kell a 

többi tanuló, gyermek érdekét is. A közösségi érdek mérlegelésénél mindig a 

gyermeket, a tanulókat kell elsősorban vizsgálni, nem pedig a felnőttek elvárásait, 

érdekeit, szempontjait. A gyermekek érdekei mögött háttérbe kell szoruljon a 

gazdasági érdek is. Ennek megfelelően az intézményt érintő minden döntésnél 

elsődlegesnek kell lenniük a nevelést és az oktatást érintő szakmai kérdésnek, és 

minden más szempontnak csak ezt követően lehet befolyása a döntéshozókra. 

 

5.5. A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal 

összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 
A pedagógiai programban is rögzített alapelvek mentén történő pedagógiai 

folyamat bizonyos esetekben kudarcot vallhat. 

A beilleszkedési problémák, magatartási rendellenesség esetén prevenciós és 

korrekciós feladatokat látunk el. Ehhez nélkülözhetetlen a tanulók alapos ismerete 

(családi háttér, személyes élettörténet, releváns személyek az életében, társas 

kapcsolatai). A gyermek megnyilvánulásait nem egyszerűen „zavaró 

körülménynek” tekintjük, hanem jelzésként, tünetként kezeljük. 

A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő tanulók és a problémás 

magatartású nehezen nevelhető gyerekek esetében fő feladatunk: a gyerek 

bekapcsolása az osztály életébe. 

Alkalmazott módszereink: 

 egyénre szabott fejlesztés (személyes beszélgetés, külön feladattal való 

megbízás, a tanulóval való külön foglalkozás, a tanuló számára érdekes 

vagy játékos feladat adása, padtárs kiválasztása, páros- és csoport 

munkában való foglalkoztatás), 

 az osztálytársak bevonása, 

 a magatartási probléma közös, osztályfőnöki órán történő megbeszélése, 

 a család megnyerése, együttműködésre való kérés, 

 Nevelési tanácsadás igénybevétele 
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Ha a nevelőközösség – a tanulói közösség jelzése, a szülők megkeresése, vagy 

saját tapasztalata alapján – úgy látja, hogy a pedagógiai folyamat kudarcát a tanuló 

beilleszkedési, magatartási nehézségei okozzák, és ezt az említett közösségek nem 

tudják kellően oldani, kezelni, külső szakértők bevonása szükséges. 

A szakértői és rehabilitációs bizottság által kiszűrt sajátos nevelési igényű (testi, 

érzékszervi és más fogyatékos) tanulóinknak joguk, hogy különleges gondozás 

keretében állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságukat megállapították. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink integrált (a többi tanulóval együtt, azonos 

osztályban, csoportban történő) nevelésével és oktatásával kapcsolatos 

feladatellátás fejlesztése során a következő célokat igyekszünk egyidejűleg 

érvényre juttatni: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók számára annak biztosítása, hogy a 

különleges gondozást a fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosító 

oktatási formában vehessék igénybe 

 Nevelési igényükhöz legmegfelelőbb nevelési-oktatási forma biztosítása 

azoknak a nem fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak, akiknek az esélyt 

teremtő nevelésbe, oktatásba való bekapcsolódása beilleszkedési, 

magatartási, tanulási nehézségük vagy szociális helyzetük miatt indokolt. 

 

5.6. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

 
Minden tanuló meghatározott képességekkel rendelkezik. Ki többel, ki 

kevesebbel. Az iskola alapfeladata ezeknek a képességeknek a kiteljesítése, 

fejlesztése. Minden tanuló esetében a pedagógusnak fel kell fedezni, hogy a 

gyermek melyik területen tehetséges, és melyik területen hiányosabbak a 

képességei. A cél az, hogy a tanuló képességeit kibontakoztassuk, illetve a 

gyengébb képességeit fejlesszük. A tanítás gyakorlatában alkalmazzuk a 

csoportbontást. 

A csoportbontás elvei: 

A mi gyakorlatunkban a képesség szerinti bontás, az emelt szinten tanuló 

csoportok kialakítása jellemző a matematika, magyar nyelv és a német 

nemzetiségi nyelv tantárgyak tanításában. 

A differenciáló pedagógiai módszer mellett törekedni kell arra, hogy a gyermek 

személyiségét kedvezőbben alakító kooperatív technikák alkalmazásának 

biztosítsunk lehetőséget a csoportbontásokkal. 

A tanórán kívüli foglalkozások alkalmával érdeklődésük szerint alakítanak a 

gyerekek csoportokat. (Pl. témahét) 

 

Módszereink: 

 Differenciált tanórai foglalkozások. (pl.: A jobb képességű gyermek több 

és nehezebb feladatot kap.) 
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 Egyénre szabott feladatok. (Óra alatt a tanuló személyre szóló feladatot 

kap.) 

 Differenciált házi feladatok. 

 Versenyeken való részvétel (folyamatosan versenyeztetjük, mérjük 

tanulóinkat - házi, városi, megyei, országos versenyek). 

Ötödik osztálytól emelt szintű matematikaoktatást szervezünk. 

(Matematikából a tehetséges gyerekek kerülnek ebbe az osztályba, illetve 

csoportba szintfelmérő alapján.) 

 A felhasználható órakeret mértékéig az osztálylétszámok figyelembe 

vételével, matematikából, német nemzetiségi nyelvből, magyarból 

csoportokat szervezünk.  

 Lehetőség szerint csoportos oktatási keretben tanítjuk a számítástechnika 

tantárgyat. 

 A tananyag minőségével, nehézségi fokával is differenciálunk 

gyermekeink képességeinek sikeres fejlesztése érdekében.  

 A tantárgy iránt érdeklődő és tehetséges tanulóink számára szakköri 

foglalkozásokat is szervezünk.  

 A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több 

évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

 

A tanulók adottságaikban és képességeikben, szorgalmukban és haladási 

tempójukban lényegesen különböznek egymástól. Ez a tény felelősségteljes 

feladatot ró intézményünkre, pedagógusainkra. A tanulók megfigyelése első 

osztályba kerüléskor megkezdődik, a tanítási órák egyéni ütemhez igazodó, 

differenciált szervezésével indul a tehetséggondozás. 

Második osztálytól megkezdődik a tanulók városi tanulmányi versenyekre való 

felkészítése, mely a további évfolyamokon bővül a megyei, országos tanulmányi 

és sportversenyeken, valamint egyéb pályázatokon, vetélkedőkön részvétellel.  

 

Feladatok a tehetséggondozás terén: 

 

 A megoldáshoz szükséges a differenciált tömegoktatáson alapuló, a 

tanulók érdeklődését, ambícióit, elgondolásait, tehetségét minél jobban 

figyelembe vevő iskolai légkör kialakítása. 

 Minden pedagógus megfelelő pedagógiai, pszichológiai, humánus 

szemlélettel, lelkiismereti felelősséggel segítse a tehetségek felismerését, 

fejlesztését, irányítását. 

 Az önismeret kialakítása érdekében fontos az egészséges 

személyiségjegyek erősítése. A tanuló legyen tudatában saját értékeinek, 

képességeinek, lehetőségeinek. Érezze az osztályközösségbe való 

tartozását. 
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A tehetség és képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás, 

 tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök létrehozása az érdeklődés, a 

tehetség megállapítása céljából, 

 önálló otthoni kutatómunka, 

 pályaválasztási tanácsadás, 

 tömegsport, mindennapos testnevelés, 

 diák-önkormányzati programok, vetélkedők, rendezvények, 

 szabadidős foglalkozások (fakultatív színház-, bábszínház-, és múzeum-

látogatás), 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata. 

 

 

6. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN 

 
Az iskolai közélet formálása elsősorban a pedagógusok felelőssége, ehhez ugyanis 

ők rendelkeznek a legtöbb ismerettel és tapasztalattal. Az iskolai közélet 

alakításában csak akkor végezhetünk sikeres tevékenységet, ha támaszkodunk a 

tanulói közösségek véleményére, és figyelembe vesszük a szülők ismereteit is. 

Mindenki érdeke a demokratikus, nyílt iskolai közélet, mert munkánkat csak akkor 

tudjuk sikerrel és eredménnyel végezni, ha mindenki közérzete jó, ennek pedig 

egyik feltétele a jól működő iskolai közélet. 

 

6.1. Tanulói részvétel az iskolai közéletben 

 
A tanulói részvétel legfontosabb fóruma a diákönkormányzat. A DÖK az 

osztályközösségekre épül. Ezekben a diákok képviseletét az osztályképviselő látja 

el az osztályfőnök támogatásával. A képviselők az iskolai diákönkormányzat 

tagjai, és ők választják meg a DÖK tisztségviselőit. A DÖK tevékenységét 

működési szabályzat alapján végzi. 

A diákmozgalmat segítő tanár felelőssége különösen, hogy a jogszabályi háttér 

változásairól időben értesüljenek a DÖK tisztségviselői. 

A diákpanaszok kezelése több fórumon is lehetséges. Ha egy tanuló úgy véli, hogy 

őt sérelem érte, segítségért fordulhat az osztály diákképviselőjéhez, az 

osztályfőnökhöz, a diákmozgalmat segítő tanárhoz, az igazgatóhoz, vagy a 

nevelőtestület bármelyik tagjához. Gyermeke érdekében a szülő is élhet panasszal. 

A panaszról értesült fél kötelessége a panasz kivizsgálása. 

Írásban benyújtott panasz esetén a választ írásban kell megadni 15 napon belül. 

Támogatunk minden olyan egyéni és csoportos kezdeményezést, amely a 

pedagógiai program alapelveivel összhangban van, és ami a diákok reális igényeit 

elégíti ki. 
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6.2. Szülői részvétel az iskolai közéletben 

 
Az iskola feladata, hogy lehetőséget teremtsen a szülő számára, hogy jogait 

gyakorolhassa, illetve hogy a szülőt segítse kötelessége teljesítésében. 

E feladatok megvalósítását teszi lehetővé a szülők bevonása az iskolai közéletbe. 

→ Az iskola biztosítja, hogy a szülők már az iskolaválasztás időszakában 

megismerkedhessenek az iskola pedagógiai programjával, nevelési és oktatási 

célkitűzéseivel, módszereivel, eszközeivel. 

→ A szülők közössége a szülői munkaközösségbe delegált képviselőkön keresztül 

nyilváníthat véleményt az iskolában folyó oktatási és nevelési munkáról (írásban 

is). 

→ A szülői közösségekkel kapcsolatot tartó igazgató felelőssége, hogy 

tájékoztassa a szülői közösséget a jogszabályi háttér esetleges változásairól, és 

módosíttassa, ha szükséges, a közösség működési szabályzatát. 

A szülők jogaiknak személyesen vagy meghatalmazott képviselő által szerezhetnek 

érvényt. 

→ A szülői közösség feladata különösen, hogy minden olyan esetben fellépjenek 

gyermekük (a diákközösség ) érdekében, ahol az iskola megsérti az egyenlő 

bánásmód elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.  

→ Az iskola pedagógusait és minden dolgozóját – a közoktatási törvényben 

szabályozott módon- titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával 

kapcsolatos bizonyos információkkal kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség 

nem foglalja magában a gyermek fejlődését, értékelését végző pedagógus 

közösség, illetőleg a nevelőtestület tagjainak egymás közötti megbeszélését. A 

titoktartási kötelezettség értelmezésénél minden esetben mérlegelni kell, hogy a 

szóban forgó adat kezelésére ki kapott törvényi felhatalmazást. Ha ez az intézmény 

igazgatója, akkor mindenki más csakis az intézmény vezetője által kapott 

felhatalmazás keretei között jogosult adattovábbításra. 

→  A nevelőtestület a közvetlen kapcsolat több módját kínálja a szülők számára: 

 családlátogatás 

 szülői értekezlet 

 fogadóóra 

 nyílt nap 

 iskolai rendezvények látogatása 

 kiránduláson való részvétel 

 információs csatorna az iskola honlapja 

→ A szülők képviselői részt vesznek az iskolai alapítvány munkájában. 

 

 

 



Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

Pedagógiai Program 

- 44 - 

6.3. Az iskola egyéb szolgáltatásai 

 
6.3.1. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások 

 az iskolavezetés által meghirdetett tantárgyi szakkör a tanulói jogviszony alatt (5 

fő felett ) 

 versenyre felkészítő foglalkozás 

 Internet használata tanítási órán, pedagógus irányításával 

 diáksportkör 

 énekkari tagság 

 iskolai könyvtár  

 

6.3.2. Szociális ellátások 

 diákétkeztetés az önkormányzat által megállapított díjak alapján 

 az Alapítvány kuratóriuma, lehetőségeihez mérten, támogatja a szociálisan 

rászoruló tanulók különböző programokon, tanulmányi versenyeken való 

részvételét. 

 

6.3.3. Iskolai „PR” 

 az iskola honlapja 

 beiskolázási tájékoztatók 

 nyílt napok 

 kapcsolat a médiákkal 

 kapcsolat az óvodákkal 

 kapcsolat a középiskolákkal 

 iskolai, városi rendezvényeken, ünnepeken való fellépés 

 eredményeink nyilvánosságra hozása 

 

 

7. FELTÉTELEK 
 

7.1. Személyi feltételek 
 

Minden alkalmazott iskolai végzettsége megfelel a közoktatási törvényben előírt 

követelményeknek. A pedagógusi szakos ellátottság 100%-os. 

Érdekképviseleti szervként az intézményben Közalkalmazotti Tanács és Pedagógus 

Szakszervezet működik. Véleményezési és egyetértési jogkörüket tiszteletben 

tartva részt vesznek azokban a döntési folyamatokban, amelyeket jogszabály és a 

kollektív szerződés határoz meg. 

Munkatársak: 

-pedagógusképesítéssel rendelkező nevelő-oktató munkát végző alkalmazott 

-rendszergazda 

- iskolatitkár 
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- pedagógiai asszisztens. 

Műszaki alkalmazottak(gondnok, karbantartó, takarító, konyhai dolgozó) a 

működtetésért felelős helyi önkormányzat munkavállalóiként dolgoznak az 

intézményben. 

 

7.2. Tárgyi feltételek 

 
Iskolaépület 

Életkora: régi épület:                                     1974-ben épült 

                bővítés:                                                                   1990-ben épült 

Komfortfokozata:                                                      összkomfortos 

Tantermek száma:                                                                   21 

      ebből szaktantermek száma:     8 

      ebből csoportfogl. alkalmas helységek :   3 

Könyvtárszoba:       1 

 

Nem tanterem típusú helyiségek: 

      - vizesblokk                       3 

      - tornacsarnok                                                         1 

      - iroda                                                                      3 

      - tanári                                                                     1 

      - irattár                                                                    1 

      - ebédlő                                                                    1 

      - konyha                                                                   1 

      - szertár                                                                     2 

      - műhely                                                                   1 

      - kazánház                                                                1 

      - tanári könyvtárszoba                                             1 

 

Szaktantermek: 

       - technika 

       - számítástechnika 

       - kémia-fizika 

       - magyar 

      - ének 

      - matematika 

      - német 

      - rajz 

 

Az épülethez tartozó szabadtéri területek: 

       - Sportpályák: kosárlabda pálya 

                              kézilabda pálya   

                              futópálya  
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    ugrógödör 

Játszótér 

 

 Az iskolai taneszköz-szükségletet tantárgyanként a kerettantervek tartalmazzák. 

 A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának szempontjai: 

 a tanítandó és tanulandó tananyag feldolgozásának minősége 

 a tanulhatóság 

 a kivitel 

 a tartósság. 

A központi tankönyvjegyzék alapján a szaktanárok elkészítik a 

megrendeléseiket. E jegyzékeket a munkaközösség vezető egyeztetésével 

juttatják el a tankönyvfelelősöknek. 

A tankönyvek kiválasztásának szempontjai: 

- a tankönyv az érvényes tantervnek, helyi tantervnek megfeleljen, 

- akkreditált legyen, 

- tartalma az osztály haladási szintjéhez igazodjon, 

- napi használatra alkalmas legyen,  

- törekedjünk egy évfolyamon egy tantárgyból ugyanazt rendelni 

- a tankönyvnek legyen minden évfolyamon folytatása, biztosítsa a 

folyamatosságot. 

Az iskolai megbízott tankönyvterjesztő e megrendeléseket a következő tanév 

várható létszámaihoz igazítja, összesíti, és a határidő lejáratáig megrendeli a 

mindenkori illetékestől. 

A mindenkori kormányrendeletnek megfelelően biztosítjuk a jogosultaknak az 

ingyen tankönyv igénybevételének lehetőségét. 

Ha a pedagógus olyan könyvet, segédkönyvet választ, amely nincs rajta a 

tankönyvjegyzéken, akkor az igazgató beszerzi a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat egyetértő nyilatkozatát.  

 

 A testnevelés lehetőségei 

A tornacsarnok, az udvari pályák lehetővé teszik a mindennapos testnevelés 

biztosítását tanulóink számára. Az öltözők biztosítják a tanulók számára a két 

tanóra közötti kulturált átöltözést, tisztálkodást. 

 

 A számítástechnika oktatás tárgyi feltételei: 

Hálózati szerver   1 

PC   56 

Tanulói laptop   132 

Digitális tábla   12 

Projektor   14 

Nyomtatók   6 

Laptop   29 
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8. HELYI TANTERV 
 

8.1. Tantárgyi rendszer és heti óraszámok 
 

     Óraterv a 2013-2014. tanévre 

          

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

          

Magyar nyelv 3 4 4 3 

Magyar irodalom 4 4 4 4,5 

Német nyelv 2+1+2 5 5 5 

Német népismeret 1 

   Matematika 4 4,5 4,5 4,5 

Erkölcstan 1       

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének-zene 2 1,5 1 1 

Vizuális kultúra 2 1 1 1 

Kézműves 1 1 1 1 

Informatika     0,5 0,5 

Testnevelés 5 5 3 3 

          

Tanórai időkeret: 29 27 25,5 25,5 

Testnev. nélkül: 24 22 22,5 22,5 

További időkeret: 23 25 26,5 29,5 

Összesen: 52 52 52 55 

     Szabadon 

tervezhető: 2 

   Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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Óraterv  a 2013-2014. tanévre 

          

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

          

Magyar nyelv 2+0,5 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2,5 

Német nyelv 3+2 5 5 5 

Német népismeret 1 

   Matematika 4+0,5 4,5 4,5 4,5 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan/etika 1   1   

Természetismeret 2 2,5     

Biológia     1,5 2 

Kémia     1,5 1,5 

Fizika     2 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+1 1,5 1 2 

Dráma/hon-és népi.   1     

Informatika 1 1 1 1 

Kézműves 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 2 2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

          

Tanórai időkeret: 31 29,5 30 30,5 

Testnev. nélkül: 26 24,5 28 28,5 

További időkeret: 20 21,5 26 25,5 

Összesen: 51 51 56 56 

     Szabadon tervezhető: 3 

   Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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Óraterv a 2014-2015. tanévre 

     Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

     Magyar nyelv 3 3 4 3 

Magyar irodalom 4 4 4 4,5 

Német nyelv 2+1+2 2+1+2 5 5 

Német népismeret 1 1 

  Matematika 4 4 4,5 4,5 

Erkölcstan 1 1 

  Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Kézműves 1 1 1 1 

Informatika 

  

0,5 0,5 

Testnevelés 5 5 5 3 

     Tanórai időkeret: 29 29 27,5 25,5 

Testnev. nélkül: 24 24 22,5 22,5 

További időkeret: 23 23 24,5 29,5 

Összesen: 52 52 52 55 

     Szabadon tervezhető: 2 2 

  Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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Óraterv  a 2014-2015. tanévre 

          

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

          

Magyar nyelv 2+0,5 2+1 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2,5 

Német nyelv 3+2 3+2 5 5 

Német népismeret 1 1 

  Matematika 4+0,5 3+1,5 4,5 4,5 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan/Etika 1 1 1   

Természetismeret 2 2+0,5     

Biológia     1,5 2 

Kémia     1,5 1,5 

Fizika     2 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+1 1 1 2 

Dráma/hon-és népi.   1     

Informatika 1 1 1 1 

Kézműves 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 3 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

          

Tanórai időkeret: 31 32 33 31,5 

Testnev. nélkül: 26 27 28 28,5 

További időkeret: 20 19 23 24,5 

Összesen: 51 51 56 56 

     Szabadon tervezhető: 3 3 

  Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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Óraterv a 2015-16. tanévre 

          

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

          

Magyar nyelv 3 3 4 3 

Magyar irodalom 4 4 3+1 4,5 

Német nyelv 2+1+2 2+1+2 2+1+2 5 

Német népismeret 1 1 1 

 Matematika 4 4 4,5 4,5 

Erkölcstan 1 1 1   

Környezetismeret 1 1 1,5 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Kézműves 1 1 1 1 

Informatika     0,5 0,5 

Testnevelés 5 5 5 5 

          

Tanórai időkeret: 29 29 29,5 27,5 

Testnev. nélkül: 24 24 24,5 22,5 

További időkeret: 23 23 22,5 27,5 

Összesen: 52 52 52 55 

     Szabadon tervezhető: 2 2 3 

 Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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Óraterv  a 2015-16. tanévre 

          

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

          

Magyar nyelv 2+0,5 2+1 1+1 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2,5 

Német nyelv 3+2 3+2 3+2 5 

Német népismeret 1 1 1 

 Matematika 4+0,5 3+1,5 3+1,5 4,5 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1   

Természetismeret 2 2+0,5     

Biológia     1+0,5 2 

Kémia     1,5 1,5 

Fizika     2 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+1 1 1 2 

Dráma/hon-és népi.   1     

Informatika 1 1 1 1 

Kézműves 1 1 1 

 Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

          

Tanórai időkeret: 31 32 34 32,5 

Testnev. nélkül: 26 27 29 27,5 

További időkeret: 20 19 22 23,5 

Összesen: 51 51 56 56 

     Szabadon tervezhető: 3 3 4 

 Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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Óraterv a 2016-17. tanévre 

          

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

          

Magyar nyelv 4 4 4 3 

Magyar irodalom 4 4 3+1 3+1 

Német nyelv 2+1+2 2+1+2 2+1+2 2+2+1 

Német népismeret 1 1 1 1 

Matematika 4 4 4,5 5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 1 1 1 2 

Kézműves 1 1 1 1 

Informatika     

  Testnevelés 5 5 5 5 

          

Tanórai időkeret: 29 29 30 31 

Testnev. nélkül: 24 24 25 26 

További időkeret: 23 23 22 24 

Összesen: 52 52 52 55 

     Szabadon tervezhető: 2 2 3 3 

Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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Óraterv  a 2016-17. tanévre 

          

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

          

Magyar nyelv 2+0,5 2+1 1+1 2+0,5 

Magyar irodalom 2 2 2 2+0,5 

Német nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

Német népismeret 1 1 1 1 

Matematika 4+0,5 3+1,5 3+1,5 3+1,5 

Történelem 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2+0,5     

Biológia     1+0,5 2 

Kémia     1,5 1 

Fizika     2 1 

Földrajz     1,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+1 1 1 1 

Dráma/hon-és népi.   1     

Informatika 1 1 1 1 

Kézműves 1 1 1 

 Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

          

Tanórai időkeret: 31 32 34 33,5 

Testnev. nélkül: 26 27 29 28,5 

További időkeret: 20 19 22 22,5 

Összesen: 51 51 56 56 

     Szabadon tervezhető: 3 3 4 4 

Német nemzetiségi oktatásra 
   Engedélyezett órakeret terhére (heti időkeret) 
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8.2.Kompetenciafejlesztő oktatás a TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján 
 

A 2009/2010-es tanévtől kezdődően kompetenciafejlesztő oktatási 

programcsomag bevezetését vállaljuk az alábbi adatokkal  

A szerződés létszámadatai (2009. szept.-i adatok): 

 
iskolai létszám:  307 fő 

projektben résztvevők 176 fő 

tanulócsoportok száma 16 csoport 

bevont csoportok száma 9 csoport 

összes pedagógus száma 32 fő 

bevont pedagógus 10 fő 

bevont vezető 2 fő 

hátrányos helyzetű az iskolában 11 fő 

bevont hátrányos helyzetű 8 fő 

SNI az iskolában 9 fő 

bevont SNI  7 fő 

szakrendszerű tanulócsoport 7 csoport 

bevont szakrendszerű tanulócsoport 4 csoport 

nem szakrendszerű tanulócsoport 9 csoport 

bevont nem szakrendszerű 4 csoport 

bevont szakrendszerű tanulócsoportok összes óraszáma  112 óra 

bevont nem szakrendszerű tanulócsoportok  összes óraszáma  96 óra 

szakrendszerű oktatás éves időkerete 7000 óra 

szövegértés teljes tanórai lefedettség 82 fő 

matematika teljes lefedettség 94 fő 

 

Megvalósítók:  

 

2009-ben bevont vezetők, pedagógusok 

1. Némethné Kozma Éva igazgató 

2. Kaphegyiné Szabó Mária igazgatóhelyettes 

3. Bak Zsoltné szakmai vezető 

4. Béliné Glück Noémi  

5. Erős Éva 

6. Arnold Mária 

7. Jank Gabriella 

8. Orbán Noémi 

9. Papp Árminné 

10. Schermann-né Csizmadia Márta 

11. Sepsi Ferencné 
 

 

 

 

Vállalt tevékenységek: 
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Kompetenciaterület Program    Tanulócsoport 
Tanulócsoport 

létszáma 

matematika laptop Témahét 5. emelt matek 20 

szövegértés laptop Témahét 3. b napközi 24 

szövegértés laptop Témahét 5. b. 19 

német laptop Témahét 4.o 18 

szövegértés laptop Témahét 2. b 19 

matematika laptop Témahét 7. matekalap 19 

matematika laptop Témahét 6. matekalap 18 

matematika laptop Témahét 2.a 19 

szövegértés laptop Témahét 5.a 20 

matematika laptop Témahét 2.a 19 

 

Összesített indikátorok:   

Szövegértés kompetenciaterület 82 fő 

   Matematika kompetenciaterület 94 fő 

   Tantárgytömbösíts: 5 % 

   Műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül -1 

csoportban1  

   Moduláris program 1 csoportban 

   Témahét 1 valamennyi tanulócsoportban 

   Projekt 1alkalommal, három hetet meghaladóan 

   IKT eszközökkel támogatott tanórák  száma az összes tanóra 

25% 
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Megvalósító pedagógus neve 

Innováció: átfogó intézményfejlesztés Helyi 

tanterv, Pedagógiai 

program módosítása 

  PP HT 

Arnold Mária   német 

Bak Zsoltné   matematika 5-8. 

Béliné Glück Noémi   magyar 1-2. 

Erős Éva   magyar  5. o.  

Jank Gabriella   Magyar1-2.  

Kaphegyiné Szabó Mária   matematika 5-8. 

Orbán Noémi   matematika 5-8. 

Papp Árminné   matematika 1-2 . 

Schermann-né Csizmadia Márta   magyar 5. o. 

Sepsi Ferencné   matematika 1-2  

Némethné Kozma Éva 

Nevelési 

terv  

Költségvetésben tervezett: 120 óra 

 

 

Kompetenciafejlesztő program fenntartása 
 

Kompetencia

terület 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Szövegértés 

kompetenciat

erület 

 2. b 

3. b nk. 

5. b 

5.a.  

3.b 

1.b 

6.b  

6.a 

4. b 

2.b 

7.b 

7.a 

5.b 

3.b 

8.b 

8.a  

6.b 

4.b 

5.a  

5.b.  

Matematika 

kompetenciat

erület 

 4.o. 

6. alap 

7.alap 

5. emelt 

1.a 

7.alap 

8. alap 

6.e 

2.a 

8. alap 

8.e 

7.e 

3.a 

5. a. 

5.e 

8.e. 

4.a 

6.a 

6.e 

5.e. 

NÉMET  4.o. 5.o 6.o 7.o 8.o 

Tantárgy 

tömbösítés 

 6.a 7.a 8.a 5.a 6.a 

műveltségter

ület  oktatása 

tantárgyi 

bontás nélkül 

1 

csoportban1  

 2.a 

 

Művészetek: 

rajz, ének 

8.o 

 

Vizuális 

kultúra, 

médiaismeret 

8.o 

 

Vizuális  

kultúra, 

médiaismeret 

8.o 

 

Vizuális 

kultúra, 

médiaismeret 

8.o 

 

Vizuális 

kultúra, 

médiaismeret 

moduláris 

program  1 

csoportban: 

DRÁMA 

 5.b magyar 5.b magyar 5.b magyar 5.b magyar 5.b magyar 
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témahét 1 

valamennyi 

tanulócsoportba

n: 

HEREND 

      

projekt 

1alkalommal, 

három hetet 

meghaladóan 

 4.o 

Német 

 

2.b népmese 

4.o  

Német 

 

3.b  

4.o. 

Német 

 

4.b 

4.o 

Német 

 

1.o. 

4.o. 

Német 

 

2.o. 

IKT 

eszközökkel 

támogatott 

tanórák  száma 

az összes tanóra 

25% 

 

 2.b magyar 

4.o német 

3.b magyar 

4.o 

matematika 

5.a magyar 

5.b magyar 

5. e 

matematika 

6.a 

matematika 

7.a 

matematika 

 

3.b magyar 

5.o.német 

1. b magyar 

1.a 

matematika 

6.a magyar 

6.b magyar 

6. e 

matematika 

7.a 

matematika 

8.a 

matematika 

 

4.b magyar 

6.o. német 

2.b magyar 

2.a 

matematika 

7.a magyar 

7.b magyar 

7.e 

matematika 

8.a 

matematika  

5.o. 

matematika 

5.b magyar 

7.o. német 

3.b magyar 

3.a 

matematika 

8.a magyar 

8.b magyar 

8.e 

matematika 

5.o. 

matematika 

6.o. 

matematika 

6.b magyar 

8.o. német 

4.b magyar  

4.a 

matematika 

5.o. magyar 

5.o. magyar  

(2 csoport) 

6. o. 

matematika 

7.o. matema 

 

 

8.3. Az előírt tananyag és követelmények 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltak 

végrehajtására kiadott új Nemzeti Alaptanterv a tantervi szabályozás 

legmagasabb szintű dokumentuma. Meghatározza az általános célokat és 

alapelveket, a közvetítendő műveltség fő területeit, a közoktatás tartalmi 

szabályozását, és a fő fejlesztési feladatokat. 

A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza a nevelési-oktatási 

intézmények működését. 

A kerettantervek tartalmazzák évfolyamonként az alapfokú oktatás-nevelés 

tantárgyi céljait, a feladatokat, és a továbbhaladás követelményeit. 

(Az intézményben használt kerettantervek mellékelve.) 

 

8.4. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
 

A tankönyvek kiválasztásának elvei: 

•A tankönyv hivatalosan jóváhagyott tankönyvjegyzéken szerepeljen. 

•Alkalmasak legyenek a tantervi követelmények és az alkalmazott 

tanulásszervezési eljárások, módszerek megvalósítására. 

•Maradéktalanul tartalmazza a helyi tanterv minimumkövetelményeinek 

eléréséhez szükséges tartalmakat. 
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•Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek. 

•Szerkezete legyen világos, egyszerű. 

•Motiváljon. 

•Keltse fel a gyermek érdeklődését. 

•Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen. 

•Ábrái, betűméretei, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést. 

•Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre. 

•Adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra. 

•Legyen több évig használható és ára elérhető. 

•Egy tankönyvcsaládhoz azonos elvek alapján készüljenek mérőlapok. 

 

Az egyes évfolyamokon a tantárgyakhoz szükséges tankönyveket, tanulmányi 

segédleteket, taneszközöket a szakmai munkaközösségek javasolják a helyi 

tanterv követelményeihez igazodóan, figyelembe véve a tartalmi egymásra 

épülést. 

A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy 

más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa 

tartott ill. tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozásokon 

egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmazni kell. Az e körbe nem 

tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata. Tanév közben a meglévő 

tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre 

fizetési kötelezettség hárul. 

Tartós tankönyvekre a munkaközösségek tesznek javaslatot, és a nevelőtestület 

hoz döntést arról, hogy melyik tanévben milyen tartós könyvek kerülnek 

beszerzésre. Tartós tankönyv alatt elsősorban az olvasókönyv jellegű 

tankönyveket, szöveggyűjteményeket, atlaszokat, albumokat értjük, amelyekben 

a tanórai foglalkozások során nem kerülnek írásos jelölések. A munkafüzeteket, 

munkatankönyveket nem tekintjük tartós tankönyvnek, vagyis ezeket mindig 

újonnan vásárolják meg tanulóink. 

 

Tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának alapelvei: 

•Információhordozók: tankönyvek, szöveggyűjtemények, képek, filmek, 

makettek, CD-k, digitális tábla, internet. 

•Feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok. 

•Információ és feladathordozók szoftvere. 

•Tanulói laptopok. 

A taneszköz kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy tartalmában feleljen 

meg a helyi tanterv követelményrendszerének. 
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A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 
 

 

1.A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

 

E Pedagógiai Program érvényességi ideje visszavonásig, ill. módosításig szól.  

A Pedagógiai Programban található helyi tanterv 2013. szeptember 1-től kerül 

bevezetésre. 

 

 

2.A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 
 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület vizsgálja. A nevelők szakmai közössége minden tanév végén 

értékeli a Pedagógiai Programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósítását. 

 

 

3. A Pedagógiai Program módosítása 

 
A Pedagógiai Program módosítására: 

- az iskola igazgatója, 

- a nevelőtestület bármely tagja, 

- az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

A szülők és a tanulók a Pedagógiai Program módosítását közvetlenül az iskola 

igazgatójának javasolhatják. 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az az iskola 

igazgatójának jóváhagyásával válik érvényessé. 

A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 

napjától kell bevezetni. 

 

 

4.A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 
 

Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

A Pedagógiai Program egy-egy példánya megtekinthető: 

  - az iskola fenntartójánál, 

  - az iskola irattárában, 

  - az iskola igazgatójánál, 

  - az iskola WEB lapján. 
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A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása 

 

 

 

1. A Pedagógiai Program tervezetét a szülői közösség 2013. február 25-én tartott 

szülői munkaközösségi értekezleten véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Herend, 2013. március 31. 

 

      ………………………………………… 

             SZM elnök 

 

 

 

 

2. A Pedagógiai Programot a nevelőtestület a 2013. március 18-án tartott 

tantestületi értekezleten véleményezte és elfogadta. 

 

Herend, 2013. március 31. 

 

      ………………………………………… 

     igazgatóhelyettes, a nevelőtestület megbízásából 

 

 

 

 

3. A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Pedagógiai Programját az intézmény igazgatója jóváhagyta. 

 

Herend, 2013. március 31. 

 

      …………………………………………. 

                  igazgató 
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Záró rendelkezések 
 

 

Jelen Pedagógiai Programot csak a nevelőtestület módosíthatja a szülői 

munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület a 2013. március 18-án tartott 

nevelőtestületi értekezleten elfogadta. 

 

Herend, 2013. március 31. 

 

 

      ………………………………….. 

            igazgató 

 

 
Nyilatkozat 

 

A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szülői 

Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elkészítéséhez és elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Herend, 2013. március 31. 

 

 

      …………………………………... 

         Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 
Nyilatkozat 

 

A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elfogadásához előírt véleményezési 

jogunkat gyakoroltuk. 

 

Herend, 2013. március 31. 

 

 

      ………………………………….. 

          DÖK vezetője 
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A módosított Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása 
 

 

 

1. A módosított Pedagógiai Program tervezetét a szülői közösség 2013. október 

14-én tartott szülői munkaközösségi értekezleten véleményezte és elfogadásra 

javasolta. 

 

 

Herend, 2013. október 18. 

 

      ………………………………………… 

             SZM elnök 

 

 

 

 

2. A módosított Pedagógiai Programot a nevelőtestület a 2013. október 14-én 

tartott tantestületi értekezleten véleményezte és elfogadta. 

 

 

Herend, 2013. október 18. 

 

      ………………………………………… 

     igazgatóhelyettes, a nevelőtestület megbízásából 

 

 

 

 

3. A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola módosított 

Pedagógiai Programját az intézmény igazgatója jóváhagyta. 

 

 

Herend, 2013. október 18. 

 

      …………………………………………. 

                  igazgató 
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Záró rendelkezések 
 

 

Jelen Pedagógiai Programot csak a nevelőtestület módosíthatja a szülői 

munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével. 

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület a 2013. október 14-én tartott 

nevelőtestületi értekezleten elfogadta. 

 

Herend, 2013. október 18. 

 

 

      ………………………………….. 

            igazgató 

 

 
Nyilatkozat 

 

A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Szülői 

Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elkészítéséhez és elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Herend, 2013. október 18. 

 

 

      …………………………………... 

         Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 
Nyilatkozat 

 

A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal 

tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elfogadásához előírt véleményezési 

jogunkat gyakoroltuk. 

 

Herend, 2013. október 18. 

 

      ………………………………….. 

          DÖK vezetője 
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Mellékletek 
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EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

             (melléklet) 
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1. Egészségnevelési program 
 

„Szeresd az egészséged, mert ez a jelen, 

Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. 

Őrizd szüleid egészségét - mert 

A múltban épül fel a jelen és a jövő.” 

 

1.1. Bevezetés 
 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy az utóbbi évtizedekben kedvezőtlenül alakul a népesség 

egészségi állapota. A helyzet kialakulásáért az egészségtelen életmód, a hiányos 

egészségkultúra, a környezeti tényezők, a hiányos prevenciós munka a felelős. 

Magyarországon a halálozások felét az önpusztító életmód következményeként kialakult 

megbetegedések okozzák. Természetesen az egyének egészségi állapota szorosan összefügg 

társadalmi-gazdasági, jövedelmi helyzetükkel is. 

Az oktatásban dolgozókra is fontos feladat vár. Az iskolának minden tevékenységével az 

egészséges életmódra nevelést kell szolgálnia. 

Minden nemzet fiatalsága pótolhatatlan forrás. Azok a magatartási módok és szokások, 

amelyeket gyermekkorunkban sajátítunk el, döntő módon befolyásolják felnőttkori egészség-

magatartásunkat. Célunk, hogy a 6-14 éves gyermekek részére jól szervezett, egymásra épülő 

egészségnevelési programot szervezzünk. További célunk, hogy minden gyermekben 

növeljük az önértékelést és a felelőséget saját családja és közössége iránt, valamint annak 

felismerését, hogy az egészség, a pozitív gondolkodás az élet legjelentősebb erőssége. 

Mindezek érdekében az egészséges életmódra nevelés nem csak tantárgyi ismeretként 

jelentkezik programunkban, hanem a követendő életmód elemei mintaként és értékként 

épülnek be a nevelési folyamat minden mozzanatába. 

Az egészségvédelem pozitív hatásrendszere elsődlegesen az egészség megerősítésére, 

megőrzésére, az alkalmazkodóképesség fokozására irányul. Az egészségnevelési programunk 

tehát alapvetően megelőző jellegű tevékenységekre fekteti a hangsúlyt, olyan pedagógiai 

módszer, melynek során egyéni készségeket és képességeket alakítunk ki a személyes 

élettörténet, az örökletes adottságok, a szociális viszonyok, a környezeti tényezők és a 

társkapcsolatok hatásrendszerében. 

Törekszünk arra, hogy az egészségnevelés során ne csak a betegségek megelőzésének 

módjára tanítsunk, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet 

értékként való tiszteletére is neveljük. Hiszen „az egészség nem csupán a betegség hiánya, 

hanem a testi és szellemi jólét állapota.” 

 

 

1.2. Helyzetelemzés 
 

Iskolánk 3200 négyzetméter hasznos alapterületű épületben működik. Az udvar 

környezetbarát, minimális részén bitumennel fedett. 

Tanulóink egyre nagyobb része, felborult értékrendű családban nevelkedik. A 

gyermekeknek kevés kapcsolatuk van a természettel, így sajnálatos módon környezetük iránti 

igényük is alacsony szintű. Mindennapjaik többnyire mozgásszegény programokból tevődik 

össze. Egészségük megőrzése érdekében tett erőfeszítéseik minimálisak. Mindez 

általánosságban az átlagos és hátrányos helyzetű tanulókra is igaz. 

 

Hátrányos helyzetű tanulók: 
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Iskolánkban nagyon magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. (Az összlétszám kb. 25 

%-a). A sajátos helyzet oka: a válások nagy száma, a család súlyos anyagi problémája, 

életvitele, a részképesség-zavar, magatartászavar, valamint a gyermek egészségügyi 

problémája. 

Nevelési céljaink, eljárásaink arra irányulnak, hogy a gyerekek szokásainak kialakítását 

helyes irányba tereljük pozitív érzelmek hatásain át, aktivitásuk felkeltésével. Személyes 

példaadással növeljük ennek a folyamatnak a hatékonyságát. 

 

 

1. 3. Célkitűzések 
 

1. 3. 1. Az egészségnevelés célja 

 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési 

attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a elnövekvő 

nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját 

egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, 

az egészségi állapotot érintő hatásokat és ezáltal képessé váljon az egészség megőrzésére, 

illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. 

 

1. 3. 2. Az egészségnevelés feladata 

 

 Legfontosabb teendő az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel 

igényeinek kialakítása és fejlesztése. Az egészség a WHO meghatározása szerint 

egybefoglalja a testi, a mentál-lelki és a szociális jólétre való képességeket, állapotokat. Ezért 

az iskolai nevelés nemcsak a fizikai, hanem a mentálhigiénés és társas viszonyok terén is 

átfogó feltétel együttest kell biztosítson a felnőttek és a gyermekek életminősége, jóléte 

érdekében. 

Az egészség mindenkinek személyes érdeke és élménye, az „intimszféra” nagyon 

sajátos részeként megélt állapot. Az egészségpedagógiának – amely a prevencióra épül – ezért 

figyelembe kell vennie a személyességnek és az intimitásnak a lényegét jelentő nevelési 

követelményeket. Az egészségnevelés nem korlátozódhat előadásokra, prédikációkra vagy 

szórólapokra. Személyes életviteli tapasztalatokhoz, felismerésekhez is hozzá kell segíteni a 

benne részesítendőket. 

 

1.3. 3. Az egészségfejlesztés kulcselemei: 

 

- az egészségnevelésre elkötelezett tantestület, 

- az e feladatokra felkészített pedagógusok, 

- korszerű pedagógiai munka, 

- kapcsolatok, 

- a személyes kompetenciák fejlődésének segítése, 

- az egészségvédő motívumok fejlesztése, 

- az egészségvédő képességek kialakításának segítése, 

- a szülők bevonása, aktív részvétele a programban. 

 

 

1. 4. Az egészségnevelés kereszttantervi hatása 
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 A testi és lelki egészség a közös követelmények között kiemelt nevelési terület, így 

kereszttantervi hatása van. Szempontjainak érvényesülnie kell a tantárgyakban és tanórán 

kívüli tevékenységekben egyaránt. 

 

 

 

 

1. 4. 1. Magyar nyelv és irodalom műveltségterület 

 

 Az anyanyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését, az értelmi 

képességek fejlődését, a társas kapcsolatok kialakulását. A gondolkodás – és a 

személyiségfejlődés közege és a társadalomba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele. 

 Az irodalmi nevelésnek nagy szerepe van az érzelmi élet finomodásában, az empátia 

fejlődésében, segít megérteni az emberi, társadalmi problémákat, tudatossá teszi az egyén 

önmagához és környezetéhez való viszonyát. Lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a 

képzelet, a kreativitás és a gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a 

sokoldalú és sokjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciót. Szoros 

szálak fűzik a Művészetek és az Ember és Társadalom, az Élő idegen nyelv és az Informatika 

műveltségi területek tartalmához és céljaihoz. 

 

1. 4. 2. Élő idegen nyelv műveltségterület 

 

 Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák 

meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű 

polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell 

rendelkezniük, mely a személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. 

 

1. 4. 3. Matematika műveltségterület 

 

 A matematika műveltségi terület fejlesztésének kiemelt területei a következők: a 

személyiség tiszteletére nevelés, a beszélt és írott kommunikációs kultúra – mások szóban és 

írásban közölt gondolatmenetének meghallgatása, megértése, saját gondolatok közlése, a 

jelenségek értelmezéséhez illeszkedő érvek keresése, az érveken alapuló vitakészség 

fejlesztése. 

 

1. 4. 4. Ember és társadalom műveltségterület 

 

 A személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi 

és állampolgári tudaterősítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi 

problémák iránti nyitottság, a környezetért érzett felelősség, más kultúrák megismerése és 

elfogadása, humánus, értékeket védő magatartás fejlesztése, a demokratikus 

intézményrendszer használatához szükséges ismeretek és képességek kialakítása a cél. 

 

1. 4. 5. Ember a természetben műveltségterület 

 

 Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók 

lehetőséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományos műveltséget, világképet, 

gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban. Megismerkedhetnek az anyagok 

tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, jelenségekkel, 

törvényszerűségekkel. 
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 Több más műveltségi területtel együttműködve tekinthetik át az emberek általa 

létrehozott társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásait. A 

műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés és az elvárható biztonság 

igényeinek megfelelően formálja a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. 

A környezet tudatos, a természetkincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség 

kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az 

ember része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi 

és egyéni cselekvései a természet folyamatainak részét képezik. Ez az összefonódás mutat rá 

az ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is. A műveltségi terület keretei 

között a természeti és technikai problémák társadalmi viszonyokat is figyelembe vevő 

megoldására nevelhetjük a tanulókat, aktív viszonyaikat változtatni képes, kritikus, kreatív 

emberekké formálva őket. 

 A biológiai és egészségtani műveltségtartalmak tanulmányozásával a tanulók 

megismerhetik az élet sajátosságait, az élő és élettelen természet szoros kapcsolatát, az 

élővilág egységét, fejlődését és rendszerszerű „működését”, az élőlények állandóságát és 

változékonyságát. Ezek az ismeretek a természet szeretetére, meggyőződésből fakadó, 

tudatos, aktív környezetvédelemre nevelhetnek. Az e területen megszerzett műveltség fontos 

eszköze lehet annak a törekvésnek, melynek hatására a tanulók tudatosan törekednek az 

egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok betartására. 

 

1. 4. 6. Földünk és környezetünk műveltségterület 

 

 A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé 

válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygóra kiterjedő természetátalakító 

tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi 

problémákat. 

 

1. 4. 7. Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület 

 

 A műveltségterület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában szintetizálja a 

tanulók ismereteit. Célja mesterséges környezet bemutatásával a tanulók tájékozottságának, 

biztonságérzetének növelése, az emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének és 

szépségének átélése. Az alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati elsajátításával 

az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás 

kialakítása a cél. 

 

1. 4. 8. Testnevelés és sport műveltségterület 

 

 Célja egy sajátos – egész életen át tartó, világnézetileg elfogadott, a nemiségnek 

megfelelő életmódba beépülő testkulturális tevékenységprofil kialakítása és a kreativitásnak 

teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása. 

 A testnevelés és sport felkészít az élet- és munkanehézségek elviselésére, a 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének 

megismertetésére. 

 Az ember bio-, pszichikai természetéről ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket 

alakít ki.  Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének 

értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és életmód között. Higiéniai 

szokások alakításával az egészségfejlesztési eljárások módszerek megismertetésével 

szükségleteket fejleszt az egészség megőrzése és fenntartása érdekében. A testnevelés a 

köznapi, kultúrált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének 
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elsajátítását, az alapvető viselkedési sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus 

szép test, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása és fenntartására. Célja az önálló 

testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség kialakítása. 

 

 

1. 5.  A program feladata 
 

Programjaink elsődleges célja, hogy a tanulókban a testi, a lelki és a környezeti tényezők 

területén kialakítsuk, és egyben biztosítsuk az alábbiak iránti igényt: 

- testkultúra 

- egészséges táplálkozás 

- mentálhigiéné 

- testmozgás 

- önismeret 

- tehertűrés 

- konfliktuskezelés 

- személyes biztonság megőrzése 

- természet iránti felelősség 

- természet és ember iránti szeretet és tisztelet 

 

Programjaink egy része a családoknak, szülőknek és a pedagógusoknak szól, hiszen fontosnak 

tartjuk, hogy a gyerekek nevelésével foglalkozó felnőttek testi és lelki szempontból 

kiegyensúlyozottak, harmonikusak és példamutatóak legyenek. Mindezek érdekében: 

- hangsúlyt fektetünk a pedagógusok továbbképzésére 

- sportolási lehetőséget biztosítunk 

- előadásokat szervezünk egészségvédelmi témában. 

 

 

1. 6.  A program szerkezete 
 

1. 6. 1. Mentálhigiénés feladatok 

- törekszünk a megfelelő iskolai légkör kialakítására 

- a nevelés a gyermeki személyiség egészére irányul, 

- figyelembe vesszük az egyéni képességeket, 

- a személyiségben rejlő lehetőségeket és gátakat igyekszünk 

feltárni 

- célunk a személyiség stabilizálása 

- önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása 

- egészségre káros szokások megelőzése 

- együttműködések kialakítása. 

 

1.6. 1. 1. Konfliktuskezelés célja 

 

- Képessé teszi a diákokat arra, hogy konfliktusaikat konstuktív módon tudják 

kezelni 

- A konfliktus a fejlődés és az érés szükséges részét képezi 
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- A konfliktus pozitív interakció – mely a kommunikáció egy formája – e nélkül 

nem oldható meg konstruktívan a probléma 

- Sajátítsák el a konfliktusok feloldásához szükséges kommunikációs készségeket 

- Az öntudatosság és önmegértés hozzájárul a konfliktus építő jellegű kezeléséhez 

- A konfliktust, a fejlődést és az érést elősegítő tapasztalattá tegyük speciális 

készségek által, melyek taníthatók. 

 

1. 6. 1. 2. Szenvedélybetegségek 

 

A nevelés célja: az egészségnek, mint alapértéknek elfogadása, egészségkárosító szokások, 

szenvedélyek kialakulásának megelőzése, illetve segítségnyújtás ezek leküzdésében. 

 

Dohányzás 

A dohányzás káros hatásainak tudatosítása az egészségnevelés fontos része. A kulcs a 

megelőzés. Meg kell tanítani a diákoknak, hogyan kell ellenállni a kortársak nyomásának. 

Meg kell érteniük, hogy a dohányzás súlyos egészségügyi következményekkel jár. 

A dohányzásmegelőző nevelésnek hangsúlyozni kell, hogy: 

- a legtöbb diák nem dohányzik, 

- a diákokat nem szabad megítélni az alapján, hogy dohányoznak-e vagy sem, 

- a diákok maguknak és környezetüknek segítenek, ha nem dohányoznak, 

- sokkal károsabb, ha valaki nemdohányzó létére dohányfüstben kénytelen lenni. 

 

Alkohol és más drogok 

Az alkohol és egyéb drogok használatában rejlő veszélyek tudatosítása, az alkohol és 

droghasználat elleni védekezés képességének kifejlesztése a nevelés egyik fontos része. A 

„drog probléma”magába foglalja az alkohol kérdését is, csakúgy, mint az illegális drogok 

használatát. Az alkohol olyan drog, ami mindenütt hozzáférhető és a legkönnyebb vele 

visszaélni. 10-14 éves koruk között a gyerekek egyre növekvő mértékben vannak kitéve az 

alkoholnak és egyéb drogoknak. Néhányuk el is kezdi használni ezeket. 

Az alkohol és drogellenes nevelés a következőkre kell, hogy koncentráljon: 

- olyan élettechnikák kialakítása, amellyel a diákok ellenállnak a kortársak 

nyomásának, 

- felnőttekkel való kommunikáció (beleértve a családot is), 

- el kell érnünk, hogy a diákok segítséget kérjenek a problémájuk megoldásához, 

- mások segítése, 

- a tanulók személyes és polgári felelősség-tudatának kifejlesztése. 

 

1. 6. 2. Egészségmegőrzésre irányuló egészségnevelési programok 

 

1. 6. 2. 1. Mozgási igényre nevelés mindennapos testmozgás biztosításával 

 

 A gyerekek számára fontos a rendszeres testedzés, a sportolás és a kellő iskolai 

testnevelés óra, hiszen a rendszeres testedzés, a sportolás: 

- segíti a gyermek pszichológiai és szociológiai fejlődését is növekedése, testi érése 

mellett, 

- ha a gyermek- és ifjúkorban megszokottá válik, akkor a napi életvitel 

elhagyhatatlan eleme lesz 

- karbantartja az emberi testet, 



Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

Pedagógiai Program 

- 73 - 

- formálja, fejleszti a személyiséget, 

- fokozza a teljesítőképességet a szellemi és fizikai munkavégzésben, 

- könnyíti a feszültségek feloldását, 

- felfedezi a saját testét tulajdonosa számára, 

- közösségi típusú emberi tevékenység, amely köré társas kapcsolatok szerveződnek, 

- gyorsítja a külső változásokra való emberi reagálást, alkalmazkodást, 

- élménnyé teheti a szabadidőt, 

- rendszerezi a napokat, heteket, formálja az életmódot, 

- a sportszerű életmód erőtartalék, jó alap az élet valamennyi területén a kiugró 

teljesítményekhez, 

- mozgásterápiaként része egyes betegségek után a rehabilitációnak,  

- a megelőző orvosi tevékenység egyik eszköze. 

 

Mindehhez a tanárnak és diáknak is fel kell fedeznie a játékteret, a sportolási lehetőségeket! 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 

sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

- minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban, 

- minden testnevelésórán és minden testmozgási alkalommal megtörténik a 

keringési – és légzőrendszer megfelelő terhelése, 

- minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes 

testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna, 

- a testnevelési tananyag egészében a gerinc – és ízületvédelem szabályainak 

betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések 

különböző testhelyzeteire, 

- minden testnevelési óra és egyébtestmozgási alkalom örömöt és sikerélményt 

jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is, 

- a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes 

testmozgásprogramban, 

- a testmozgásprogram életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan 

sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében). 

- a testmozgásprogram játékokat és táncot is tartalmaz. 

1. 6. 2. 2. Higiénés magatartásra nevelés 

 

Környezeti higiénia feladatai: 

- pozitív, egészséges és környezetbarát életvitel kialakítása, 

- az iskolai környezet tisztelete (udvar, termek, padok, folyosók tisztasága; 

pormentes lábtörlés, kereszthuzatos szellőztetés), 

- személyes felelősségvállalás, 

- energiatakarékosság, 

- környezetszennyezés megelőzése, 

- környezeti ártalmak kivédése (zaj, légszennyezés), 

- közösségi részvétel jelentősége. 

 

Személyi higiénia feladatai: 
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- a családban és óvodában kialakított szokások fejlesztése, megerősítése (saját 

ivópohár, zsebkendő használata, kézmosás gyakorisága, váltócipő, váltóruha 

fontossága), 

- a jó példa pozitív nevelőereje. 

 

1. 6. 2. 3. Egészséges táplálkozásra nevelés 

 

 A helytelen táplálkozással megbetegedettek száma folyamatosan nő. Amint a diákok 

megértik az ételek és az egészség között lévő összefüggést, olyan döntéseket hozhatnak, 

melyekkel kedvezően befolyásolhatják egészségüket. Célunk az iskolai étkezéssel kapcsolatos 

szükséges változtatások kezdeményezése. 

 

1. 6. 2. 4. Biztonság megőrzése 

 

- Közlekedésbiztonságra nevelés, 

- Kockázatok, veszélyek felismerésének segítése, 

- Elsősegélynyújtás. 

 

1.6.2.5.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az 

elsősegélynyújtás fogalmát, 

-ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmakat, 

-ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

-tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit, 

-sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

-ismerkedjenek a mentőszolgálat felépítésével és működésével. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

-a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek, 

-bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegély-nyújtás alapismereteit. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításával 

kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében 

-az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Vöröskereszttel, 

-tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe, 

-támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

-a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

  Tantárgy    Alapismeretek 

 

  biológia……………………………..-rovarcsípések 

       -légúti akadály 

       -artériás és ütőeres vérzés 

       -komplex újraélesztés 

  kémia…………………………….....-mérgezések 

       -vegyszer okozta sérülések 
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       -égési sérülések 

       -forrázás 

       -szénmonoxid mérgezés 

  fizika……………………………….-égési sérülések 

       -forrázás 

  testnevelés    -magasból esés 

 

1. 6. 3. 1. Családi életre nevelés 

 

 Célja, képessé tenni a tanulókat a tartalmas, egyenrangú harmonikus emberi 

kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

 

1. 6. 3. 2. Nemiség, szerelem, család 

 

- Lányok – fiúk érése, 

- Férfi – női szerepek, 

- Szerelem házasság, 

- A házasság, mint szövetség, otthonteremtés, érzelmi, biológiai, gazdasági, jogi, 

erkölcsi kapcsolat, 

- Konfliktusok a házasságban. 

 

 

1. 6. 3. 3. Szexuális nevelés célja 

 

- Pontos információk átadása, hogy teljesen megérthessék testük működését, 

valamint – különösképpen a szexuális egészséggel kapcsolatos kérdésekben – 

meggondolt, tényekre alapuló döntéseket tudjanak hozni, 

- Szexuális úton terjedő betegségek, 

- AIDS ellenes felvilágosítás. 

 

1. 6. 3. 4.  A család, mint nevelőrendszer 

 

- Életvezetési modellek, egészséges életvezetés, a házasság gyermekvédő és 

egészségvédő funkciója és problémáik, 

- Életrend és egészséges szokások a családban. 

 

1. 6. 3. 5.  A család, mint életünk alapvető közössége 

 

- Kívánatos családmodell és családi szerepképviselés.  

- A társadalom értékrendjét képviselő családi kapcsolatok megértése. 

- A család mai problémái –egyszülős családmodell. 

- Család és munkanélküliség. 

 

1.7.  Az egészségnevelés színterei 
 

 Az iskolai programok színterei a tanítási óra és az órán kívüli munka, mely 

megvalósulhat az iskolában és az iskolán kívül is. 
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1. 7. 1. Tanítási óra 

 

1.7. 1. 1.  A tantárgyak rendszere az egészségnevelés tartalma szerint 

 

Egészségnevelés tartalmú tantárgyak: 

 

- Környezetismeret: 1-4. évfolyam 

- Természetismeret: 5-6. évfolyam 

- Biológia: 7-8. évfolyam 

- Földrajz: 7-8. évfolyam 

- Testnevelés: 1-8. évfolyam 

- Osztályfőnöki: 5-8. évfolyam 

 

Az egészségnevelést közvetítő tantárgyak: 

 

- Történelem: 5-8. évfolyam 

- Etika: 7. évfolyam 

- Kémia: 7-8. évfolyam 

- Fizika: 6-8. évfolyam 

- Számítástechnika: 5-8. évfolyam 

- Hon- és népismeret modul: 5-6. évfolyam 

- Mozgókép- és médiaismeret modul: 8. évfolyam 

- Magyar nyelv és irodalom: 1-8. évfolyam 

- Idegen nyelv: 1-8. évfolyam 

- Matematika: 1-8. évfolyam 

- Rajz és vizuális kultúra: 1-8. évfolyam 

- Ének- zene: 1-8. évfolyam 

- Magyar néptánc: 1-4. évfolyam 

 

Minden szaktantárgyba beépítjük az egészségmegőrző szemléletet, mivel az 

egészségmegtartás általános nevelési követelmény. Ez történhet a tananyag szintjén és a 

tanórai cselekedetek szintjén is. 

Minden tanórán ügyelünk az egészségnevelés gyakorlati formáira, melyek a következők: 

- a tanulók szellőztetett, jól megvilágított tanteremben, esztétikus környezetben 

dolgoznak, 

- ügyelünk arra, hogy a gyerekek megfelelő távolságban legyenek a munkadarabtól, 

- tartós munka közben 1-2 perces szünetet tartunk, pihentetésül a gyerekek a távolba 

néznek, megtornáztatják a szemizmaikat, 

- ügyelünk arra, hogy a gyerekek testtartása egészséges legyen. 

 

1. 7. 1. 2. Az egészségnevelés követelményei a kiemelt tantárgyakban 

 

Környezetismeret (1-4. évfolyam), természetismeret (5-6. évfolyam) 

 

Fejlesztési követelmények 

- A tanuló lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, 

igényelje az egészséges életkörülményeket. 
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- Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért és ezért becsülje meg 

környezetének értékeit. 

- Ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját (mentők, tűzoltók, rendőrség, 

polgári védelem).  

- Tudja, hogyan kell viselkednie vészhelyzetben. (menekülés, segítségkérés). 

- Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. 

-  Alkalmazza az egészségmegőrzés alapvető szabályait. 

- Ismerje a korszerű táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit. 

- Ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és 

társadalmi környezettel.  

- Ismerkedjen a szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, 

hagyományaival. 

- Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, 

szülőföldje és hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. 

 

Biológia (7-8. évfolyam) 

 

Fejlesztési követelmények 

- Alakítsunk ki a tanulóban az igényt fizikai és pszichés egészségének, természetes és 

mesterséges környezetének megőrzése iránt, érjük el, hogy ezeket az emberiség közös 

értékének tekintse. 

- Ismertessük meg az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az 

ember egészséges életműködését veszélyeztető anyagoknak a szervezetre gyakorolt 

hatásait. 

- Törekedjünk arra, hogy a tanuló értse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet- és 

természetvédelem legfontosabb alapelveit.  

- Ismerje a környezetében előforduló természeti és civilizációs veszélyhelyzeteket, azok 

túlélési lehetőségeit.  

- Legyen igénye a tisztaságra és az egészséges életmódra.  

- Értse meg a betegségek megelőzésének fontosságát.  

 

A 8. osztályos biológia órák célja 

- Feltárni az emberi test felépítésének és harmonikus működésének szépségeit, csodáit. 

- Alkalmassá tenni a tanulókat szervezetük változásainak megfigyelésére okainak 

keresésére. 

- Felismertetni az egészséget, mint megőrzendő értéket, s megalapozni az 

egészségtudatos magatartás szokásrendszerét. 

- Tudatosítani a betegségek megelőzésének fontosságát. 

- Hozzásegíteni a tanulókat a biológiai érettség, valamint a társadalmi, szociális érettség 

különbségeinek felismeréséhez. 

- Felébreszteni igényüket az értékes emberi kapcsolatok létesítése iránt. 

- Erősíteni empátiakészségüket a betegekkel, idősekkel szemben. 

- Alkalmassá tenni a tanulókat az elsősegélynyújtás és betegápolás ismereteinek 

használatára. 

 

Földrajz (7-8. évfolyam) 
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Fejlesztési követelmények 

- A tanulók összefüggéseiben ismerjék a környezetet veszélyeztető folyamatokat, azok 

forrásait, megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait is.  

- Értsék meg, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a károk 

megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra, együttműködésre van szükség. 

 

Testnevelés (1-8. évfolyam)  

  

A mozgásigény fenntartásának követelményei 

- Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, a versengést, a 

sportolást.  

- Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti 

igényük. 

 

Az egészséges testi fejlődés segítése 

- A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. 

- Alkati adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a 

prepubertás és a pubertás kori fejlődés változásai. 

- Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön 

keringési, légzési és mozgató rendszerük. 

- Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot 

károsító helyzeteket, mozgásokat. 

- Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel szemben. 

- Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban 

betöltött szerepét és alkalmazzák is azt. 

 

 

 

 

 

Osztályfőnöki óra (5-8. évfolyam) 

 

Az egészség- megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy 

egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az 

egészségükkel és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel.   

 

1. 7. 2. Az egészségnevelés tanórán kívüli lehetőségei az iskolában 

 

1. 7. 2. 1. Mentálhigiéné területén 

 

Formái Évfolyam Idő Felelős 

Rendkívüli 

osztályfőnöki óra 

5-8. évfolyam időszakos osztályfőnökök 

Előadások 5-8. évfolyam időszakos természettudományos 

szaktanárok 

Ismeretterjesztő 

filmek, kiállítások 

5-8. évfolyam időszakos természettudományos 

szaktanárok 

 

1. 7. 2. 2. testi fejlődéssel kapcsolatos egészségnevelési program terén 
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Mozgástevékenységek – mozgási igényre való nevelés 

 

Formái Évfolyam Idő Felelős 

Tömegsport 5-8. évfolyam folyamatos testnevelő tanár 

Túrázás 1-8. évfolyam folyamatos osztályfőnök 

Sportrendezvényeken 

való részvétel: 

játékos sportverseny 

foci diákolimpia 

mezei futóverseny 

(egyéni) 

sakk egyéni 

versenyeken is 

elindulhatnak a 

gyerekek 

 

1-4. osztályig 

1-8. osztályig  

 5-8. osztályosoknak 

3-4., 5-6., és 7-8. 

osztályosoknak 

időszakos testnevelő tanár 

 

A személyi higiénére nevelés 

 

Formái évfolyam idő felelős  

Kötelező 

iskolafogászati 

kezelés 

1-8 évfolyam évente külön terv 

szerint 

iskolafogász 

Általános orvosi 

vizsgálat 

1. 5. és 7. évfolyam külön terv szerint iskolaorvos 

Kötelező védőoltások 6-8. évfolyam külön terv szerint iskolaorvos 

Tisztasági 

vizsgálatok 

1-8. évfolyam időszakos védőnő 

Always-program 6. évfolyam március biológia tanár 

 

 

Családi életre nevelés 

 

Formái évfolyam idő felelős  

Tájékoztató 

programok, 

előadások 

5-8. évfolyam időszakos természettudományos 

szaktanárok 

Családi délután 

(túra)(igény szerint) 

1-8. évfolyam május osztályfőnökök 

 

Egyéb tanórát kiegészítő iskolai foglalkozások 

Formái évfolyam idő felelős   

Rendhagyó 

könyvtári, múzeumi 

órák 

2-8. évfolyam folyamatos tanítók, tanárok 

Kiállítások készítése 1-8. évfolyam folyamatos Rajztanár 

 

Egészségnevelési lehetőségek a szabad természetben 
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Formái évfolyam idő felelős  

Osztálykirándulás 1.-8. osztály június osztályfőnök 

tanulmányi séták 1-8. osztály folyamatos tanítók, tanárok 

Táborok 

-természetjáró 

-sport 

kézműves 

1-8. osztály nyári szünet táborvezetők 

 

 

1. 8. Segítő kapcsolatok 
 

Az iskola szűkebb és tágabb környezetében már kialakult segítő kapcsolatok összegyűjtése és 

egy helyen tárolása nagymértékben segíti az egészségnevelési munkát. A külső kapcsolatok 

lehetőséget biztosítanak az egészségnevelő munka kiszélesítésére, speciális szakemberek 

rendszeres bevonására. Mindenkit ösztönzünk a külső segítők bevonására, hiszen hozzáértő, 

az adott területen dolgozó szakemberek segítségéről van szó. 

 

Az intézmény neve Címe, telefonszáma kapcsolattartó 

neve 

Milyen témában 

segíthet? 

Veszprémi Rendőrség 

Megyei Főkapitánysága 

bűnmegelőzési Osztály 

8200 Veszprém, Bajcsy-

Zs u. 34. 

88/428-022 

Változó drog, fiatalkori 

bűnözés, 

ifjúságvédelem, 

családvédelem 

Veszprémi Rendőrség 

Megyei Főkapitánysága 

Balesetmegelőzési 

Osztály 

8200 Veszprém Bajcsy-

Zs u. 34. 

88/428-022 

Változó közlekedés 

Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat 

(ÁNTSZ) 

8200 Veszprém, 

József Attila u. 36. 

88/424-866 

Változó egészséges életmód, 

káros szenvedélyek stb. 

Herend Környéki 

Önkormányzatok 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata 

8440 Herend, 

Kossuth u. 125. 

88/503-740 

Nyakas Krisztina gyermekvédelem, 

családvédelem 

Nevelési Tanácsadó 8200 Veszprém 

Lóczy Lajos utca 22. 

88/325-061 

Cseke Gabriella tanácsadás, 

vizsgálatok, logopédiai 

szolgálat 

Iskolaorvos 8440 Herend 

Kinizsi utca 

88/260-254 

dr. Kovács Márta prevenció 

Védőnő 8440 Herend 

Kinizsi utca 

06/307508913 

Horváth Gyöngyi prevenció 

Tanulási 

Képességvizsgáló 

Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság 

8200 Veszprém Kossuth 

u. 10. 

88/406 698 

Németh Péter tanulási képességekről 

tájékoztat, 

szakvéleményt ad 

Iskolafogász 8440 Herend Kinizsi utca 

 

dr.Komáromi 

Zoltán 

prevenció 

 

 

1. 9. Az egészségnevelésben alkalmazott módszerek, tanítási stratégiák  
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1.9. 1.  Ajánlott módszerek 

 

- interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról 

- serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások 

- kortárssegítők képzése 

- problémamegoldó gyakorlatok értékeléssel 

- szituációs játékok 

- részvétel a helyi egészségvédelmi programokon 

- sport programok, kirándulások, egészségnap rendszeres szervezése 

- az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése 

- érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása) 

- környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés) 

- szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése 

- az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése 

 

1.9. 2. Tanítási stratégiák   

 

- előadás 

- olvasás 

- audiovizuális módszer 

- kísérlet, bemutatás 

- csoportos témamegbeszélés 

- gyakorolva tanulás (szerepjátékok, helyzetek eljátszása) 

- tanítva tanulás (társsegítő kapcsolatok) 

- „ötletgyártás” 

 

 

 

 

1. 10. Az egészségnevelési program ellenőrzése, értékelése 
 

Az értékelés szempontjai 

- A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó órarend, napirend, hetirend kialakítása 

Felelős: iskolavezetés 

- Az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetése 

Felelősök: ügyeletes pedagógusok 

- Megfelelő tájékozódás a tanulók tanulást befolyásoló egészségügyi állapotáról. 

Megfelel-e az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak? Igazodik-e 

az asztalok, székek mérete az egyes gyerekek testmagasságához? Megfelelő-e a 

világítás? Megfelelő-e a számítógépek elhelyezése? Figyelnek-e a pedagógusok a 

gyerekek megfelelő testtartására? Az ülésrend kialakítása lehetővé teszi-e minden 

tanuló számára a megfelelő, egyéni adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás, 

hallási zavar stb.) testhelyzetben történő odafigyelést és tanulást? Ügyelnek-e arra, 

hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az optimális mértéket? 

Felelősök: iskolavezetés, iskola-egészségügyi szolgálat 
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1. 11. Erősségek, gyengeségek, fejlesztési stratégiák 
 

Erősségek 

 

- Innovatív nevelőtestület, 

- Elkötelezett pedagógusok 

- Következetes nevelőmunka 

- Szakmai továbbképzések iránti érdeklődés 

- A tevékenységet támogató iskolavezetés 

- Megfelelő szakmai, személyes kapcsolatok 

 

Gyengeségek 

 

- Finanszírozási nehézségek 

- Helytelen szokások megléte 

- Nevelők dohányzása 

- Pályázatírási nehézségek 

- Pedagógusok túlzott terhelése 

 

Fejlesztési stratégiák 

 

- Szakmai kapcsolatok bővítése, minőségének fejlesztése 

- Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos szükséges változtatások kezdeményezése 

- Pályázatok figyelése és készítése 

 

 

 

 

 

 

1. sz melléklet: Iskolai drogstratégia 

 

Az iskolai drogstratégia szükségessége 

 

 

 A modern polgári demokráciában, így hazánkban is felértékelődik az intézményes 

nevelés szerepe. Az ifjúság egészséges és harmonikus személyiségfejlődését veszélyeztető 

hatások oly mértékben felerősödtek, hogy a család mellett az iskola vált a drogprevenció 

elsődleges színterévé. 

 

Célkitűzés: Váljon vonzóvá a drogmentes élet! 

A sikeres drog prevenció érdekében a munkába bevonjuk a pedagógusokat, szülőket, 

valamennyi diákot, egészségügyi intézményeket. A drog prevenciós tevékenységeket az 

iskolai drogkoordinátor fogja össze, aki egyben az ifjúságvédelmi felelős is. 

 

A végrehajtás színterei, módszerei 

1. Színterek 
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- tanórák (szaktárgyi és osztályfőnöki órák) 

- tanórán kívüli foglalkozások (egészségnap, délutáni szabadidős program) 

- iskolán kívüli rendezvények (sportprogram, kirándulások) 

2. Módszerek 

 

- filmvetítés 

- ismeretátadó beszélgetések 

- versenyek, vetélkedők 

- dramatikus játékok 

 

A droghasználat szempontjából fokozottan veszélyeztetettek a következők: 

 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

- alkoholista szülők gyermekei 

- iskolai kudarcoknak kitett tanulók 

- lelkileg sérült fiatalok 

- gyenge, befolyásolható személyiségűek. 

 

Feladatok 

1. Elsődleges prevenció: a drogmentesek megóvását jelenti 

 

Fő cél olyan egészségszemlélet és szokásrendszer kialakítása, megerősítése, melynek hatására 

nemet tudnak mondani a drogok fogyasztására történő csábító helyzetekre. 

Tartalom: 

- a drogokkal kapcsolatos jogi, biológiai és pszichikai ismeretek átadása 

- érzelmi nevelés: önbizalom, helyes önértékelés, konfliktuskezelési megoldások 

- visszautasítási technikák 

- alternatívák a drogokkal szemben (pozitív tevékenységek felajánlása pl.: sport, 

színház, kirándulás stb.) 

 

 

 

2. Másodlagos prevenció 

 

A drogokat már kipróbáló szerfogyasztók ártalomcsökkentő hatású megóvása a felismerésen 

túl már meghaladja az iskola lehetőségeket, ezért ezt az egészségügyi szakemberekre kell 

bízni. 

 

A drog prevenciós program korcsoportokra és témákra lebontva. 

 

1-2. osztályosoknak: 

 

- Biztonságban lenni (beszélgetés) 

- A gyógyszerekről (Mikor hasznosak? Mikor károsak? – beszélgetés) 

- Érzések (Kommunikációs gyakorlatok – jó és rossz érzések, a NEMET mondás 

gyakorlása) 
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3-4. osztályosoknak: 

 

- A korábbi témák bővítése, megerősítése 

- Önbizalom erősítő, konfliktuskezelő gyakorlatok 

- Kihez fordulhatok segítségért? 

 

5. évfolyam: 

 

- Személyes biztonság: ellenállási készségek fejlesztése a negatív hatásokkal szemben 

Módszer: szerepjáték, beszélgetés 

- Legális és illegális drogok fajtái, hatásai 

Módszer: információk közlése, plakátkészítés, szituációs játékok 

- Mi az igazság a dohányzásról?  

Módszer: beszélgetés 

- Önbizalom erősítő és jellemépítő foglalkozás 

Módszer: beszélgetés 

- Konfliktuskezelés 

Módszer: beszélgetés, szituációs játékok 

 

6. évfolyam: 

 

- Személyes biztonság, NEMET mondás 

Módszer: beszélgetés, szituációs játékok 

- Legális és illegális drogok, a droghasználat következményei 

Módszer: információátadás, teszt, beszélgetés 

- Mi az igazság az alkoholról? A tinédzserkori alkoholfogyasztás 

Módszer: teszt, beszélgetés 

- Ismerd meg önmagadat! Vérmérsékelt teszt, pozitív én- kép erősítése 

Módszer: teszt, beszélgetés 

- Az igaz barátság, az egyén saját maga és társai iránti felelőssége 

Módszer: beszélgetés 

 

7-8. évfolyam: 

 

- Mi az igazság a kábítószerekről? 

Módszer: filmvetítés, beszélgetés 

- Mondj nemet a drogokra! 

Módszer: szituációs gyakorlat, beszélgetés 

- A droghasználat egészségügyi és jogi következményei 

Módszer: előadás, beszélgetés 

- A drogmentes élet alternatívái 

Módszer: plakátkészítés, beszélgetés 
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2. sz. melléklet: Az egészségneveléshez kapcsolódó Világnapok 

 

- Szeptember 18. Rokkantak Világnapja 

- Szeptember 20. Gyermekek Világnapja 

- Szeptember 20. Takarítási Világnap 

- Október 1. Idősek Világnapja 

- Október 10. Lelki egészség Világnapja 

- Október 15. Fehér Bot Napja 

- Október 16. Élelmezési Világnap 

- November 17. Füstmentes Világnap 

- December 1. AIDS elleni Világnap 

- December 10. Emberi Jogok Napja 

- Február 13. Betegek Világnapja 

- Április 7. Egészségügyi Világnap 

- Május 8. Nemzeti Vöröskeresztes Nap 

- Május 15.  A család nemzetközi napja 

- Május 31. Nemdohányzó világnap 

 

3. sz. melléklet: Információhordozók az iskola egészségfejlesztő munkájával 

kapcsolatban 

 

- Luann Colombo: Az emberi test- háromdimenziós képeskönyv (Graph-Art Stúdió Kft, 

Debrecen) 

- Az elsősegély kézikönyve - A magyar Vöröskereszt, Polgári Védelem, Budapesti 

Mentőalapítvány hivatalos kézikönyv 

- Ajkai Zoltán dr. - Amit a szűrővizsgálatokról tudnunk kell (SubRosa kiadó) 

- Takách Gáspár dr. – Miért ne igyunk… sokat (SubRosa kiadó) 

- Buda Béla dr. – Szenvedélyeink (SubRosa kiadó) 

- Váradi András dr. – A szív sokat ér (SubRosa kiadó) 

- Marcell István dr. – Korunk réme, az AIDS (SubRosa kiadó) 

- Blasszauer Béla dr. – Az életvégi döntések (SubRosa kiadó) 

- Bózsik Béla Pál dr. – KullancsKRESSZ (SubRosa kiadó) 

- Rákóczi István dr. – Az abortusz (SubRosa kiadó) 

- Lőrincz Jenő dr. – A betegek jogállása (SubRosa kiadó) 

- Fülöp György – Vigyázz magadra – mesék az egészségről (SubRosa kiadó) 

- Makra Zsigmond – Sugárözönben élünk (Gondolat zsebkönyvek) 

- Takács Ferenc – Ép testben… (Móra könyvkiadó) 

-  Leo Schneider – Életünk és a mikrobák (Móra könyvkiadó) 

- Leo Schneider – Hogyan érzékelünk (Móra könyvkiadó) 

- Ny. P. Dubinyib – A genetika regénye (Kossuth könyvkiadó) 

- J. D. Bernal – Az élet eredete (Kossuth könyvkiadó) 

- „Mielőtt …” – drogprevenciós oktatófilm 

- A parlagfű – ismeretterjesztő film 

- A tudomány kalandjai oktatófilmek 
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A vérkeringése 

Ember születik 

A sejt 

A bőr 

- A varázslatos emberi test – CD- ROM 
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KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 
(melléklet) 

 

 

 

Az iskolába lépő kisgyerek az óvodából sok olyan hasznos tapasztalatot, 

élményt és érzelmi alapvetést hoz, amelyik megalapozza az alsó tagozat 

tudatosító, attitűdformáló, szokásalakító tevékenységét a környezettudatos 

magatartás formálásához. 

A kisiskolások környezeti nevelésében kiemelt szerepe van a személyes 

tapasztalatoknak és az ismételten átélt élethelyzeteknek, ezek többféle 

nézőpontból történő megbeszélésének, értékelésének, a vélemények 

ütköztetésének és a pozitív magatartásformák folyamatos gyakorlásának. 

Különösen fejlesztő hatásúak a gyermekek környezetében megfigyelhető és jól 

érzékelhető környezeti problémaszituációk megoldására szervezett - a gyerekek 

öntevékenységére, ötleteire építő - kreatív feladatok és projekt jellegű 

tevékenységek. 

 

Testi és lelki egészség 

A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben 

befolyásolja, hogy az iskola milyen mértékben és módon elégíti ki 

mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett 

naponta kellő időt szükséges biztosítani a kötetlen játékra és a szabad levegőn 

szervezett mozgásra. 

A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a 

humánus, szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése 

mellett a tanítónak figyelemmel kell kísérnie - a testi-lelki egészség védelmében 

- a gyermekek testi fejlődését és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben 

teljesíthesse védő-segítő feladatait. 

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a 

közösségben elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező 

alakulásához esetenként a tanító segítsége indirekt irányítása is szükséges. Olyan 

pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, amelyek hatására a mellőzést, a 

kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja 

a csoportban az elfogadás, a türelem, készség az együttműködésre, az egymás 

segítése, az őszinte hangnem, a kölcsönös megbecsülés. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az 

állampolgári nevelés. Itt elsősorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. 

foglalkozások megismerése, a társadalmi munkamegosztás konkrét eseteinek 
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megfigyelése, a felnőtt szerepekhez kapcsolódó szerepjátékok, 

magatartásformák, személyközi kapcsolatok elemzése, modellezése konkrét 

esetek kapcsán), attitűdformálás, magatartási minták közvetítése a cél. Továbbá 

olyan személyiségvonások fejlesztése, amelyek a későbbiekben 

nélkülözhetetlenek az értékes társadalmi tevékenységekben való részvételhez, az 

egyén boldogulásához (pl. feladattudat, a gyermek önmagáért és környezetéért 

érzett felelőssége, az együttműködés képessége, a közösség ügyei iránti 

érdeklődés, figyelem és tenni akarás, a véleménynyilvánítás igénye, a tolerancia, 

a türelem alapjai). A fejlesztés keretét a célirányosan szervezett tanulási és 

szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek adják. 

 

A környezeti nevelés alapelvei 

A környezeti nevelés a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

életvitel kialakítása, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen elősegíteni az 

élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. Célja a 

természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó 

tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok 

nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, 

eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, 

és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. 

A környezeti ismeretek önmagukban nem elegendőek. Környezettudatos 

életvitelt azok a személyek tanúsítanak, akik - azon túl, hogy pontos ismereteik 

és fogalmaik vannak a környezetről, az aktuális környezetvédelmi problémákról 

és tennivalókról - képesek e célok érdekében felelősen cselekedni, sőt hisznek is 

tevékenységük jelentőségében. 

A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a 

különböző tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló harmonizáló pedagógiai 

törekvés. A környezeti nevelés minden pedagógus és tantárgy feladata, 

ugyanakkor az egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású 

ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell építeni. Fontos, hogy az iskolai 

élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a 

nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék újrahasznosítása, 

energiatakarékosság) és társas harmóniájának (demokrácia, együttműködés) 

rendje. Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók 

és a családok, a szülők, a helyi közösség tagjai. 

 

A környezeti nevelés célkitűzései 

 A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán vagy tanórán kívül 

szerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel, 

önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, és keressék az 
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arra adható válaszokat. Több alternatívából képesek legyenek a megfelelő 

kiválasztására. 

 Fontos, hogy a környezeti problémák mögött levő gazdasági, társadalmi 

okokat megértsék a tanulók, legyenek képesek ezeket azonosítani saját 

környezetükben. 

 

 

 

 Környezetünk minősége, gazdagsága létminőségünk egyik alapvető 

meghatározója. Meg kell értetnünk a létminőséghez szükséges nem 

anyagi jellegű dolgok szerepét az életünkben. 

 Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha 

együttműködik környezetével. Fel kell ismertetni, hogy biológiai 

sokféleség nélkül nincs emberi létezés sem. 

 

A kerettanterv környezeti nevelési tartalma: 

 

A kerettantervben megadott tartalmak a rendelkezésre álló tanórai időkeretnek 

mintegy 80 %-át töltik meg. Amikor tehát az egyes tantárgyak tananyagát 

meghatározzuk, módunkban áll a környezeti ismereteket kiegészítő, elmélyítő, a 

helyi értékekre és gondokra figyelmeztető tananyagot is beilleszteni (a 

környezeti neveléssel nem találkozunk, sem mint önálló tantárggyal, sem mint 

tantervi modullal). 

 

Lehetőségek a tantervi tervezésben: 

 

 A kerettantervi tartalmak kiegészítése a környezetre vonatkozó helyi 

tananyaggal. 

 Az osztályfőnöki órák témái között az ember és környezete kapcsolatára 

vonatkozók megtervezése. 

 Az egészségtan; a hon- és népismeret; az ember és társadalomismeret; 

etika; a mozgókép és médiaismeret tantervi modul környezeti szemléletű 

megvalósítása. 

 A hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérő, környezethez illeszkedő 

tanulásszervezési módok kialakítása. 

 Olyan cselekedtető módszerek alkalmazása, amelyek segítik a tanulók 

együttműködő tanulását, amelyek tevékeny és örömteli megismerést 

kínálnak. 

 

Lehetőségek a módszerek megválasztásában: 

 

Míg a tantárgyak rendszerének kialakítása, a tanulásszervezési módok eldöntése 

a nevelőközösség joga és feladata, addig a pedagógus alanyi joga az alkalmazott 
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módszerek kiválasztása. Különösen azok a módszerek kedveznek a környezeti 

nevelésnek, amelyek cselekvésre késztetik, tevékenységre ösztönzik a tanulókat: 

együttműködő (kooperatív) tanulási formák, a páros, csoportos feladatok, 

észlelési, megfigyelési, mérési gyakorlatok. 

A kooperatív tanulási technikák segítő kölcsönösségen alapulnak. A tanulók 

közötti közvetlen gondolatcserére, funkcionálisan is megszervezett együttes 

cselekvésre, együttműködő magatartásra épülnek, így fejlesztik az 

ismeretszerzés megszervezésének képességét, teret adnak a beszámolásra, az 

ismeretek megosztására, átadására. Az együttes siker lehetősége pozitív 

csoportélményt nyújthat, a tanulásban való részvétel mind a személyiség, mind a 

közösség fejlődését segíti. 

  A kérdések páros, kiscsoportos megvitatása, véleményformálás.  

 Tényanyaggyűjtés és jegyzetelés, összehasonlítás, elemzés. 

 Információ rögzítése együttműködéssel. 

 Kiselőadás tartása társas munkamegosztásban. 

 Könyvtári kutatás, adatbázis kezelés, szakirodalom ajánlása.  

 Plakátok, poszterek készítése csoportmunkában. 

 A kompetencia alapú oktatás bevezetésével ezek a módszerek kiemelten 

fontos szerepet kapnak. A 2008/2009-es tanév egyik kiemelt feladata lesz 

a kompetencia alapú oktatás bevezetésére való felkészülés. 

 

A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán: 

 

A tanító által kialakított környezet, az általa nyújtott viselkedési minta, értékrend 

a környezeti nevelés szempontjából is döntő. Az esztétikus, rendezett környezet, 

a mindennapi élet megszervezése segíti a kisiskolásokat az új környezetben való 

eligazodásban, és felkelti a vágyukat az iskolai élethez, a munkához 

nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt. A kisgyerekek szívesen csodálkoznak rá 

egy-egy természeti jelenségre, szépségre. 

A tanító többnyire az összes tantárgyat tanítja az osztályának, így könnyebben 

képes összerendezni és megszervezni a környezeti nevelés munkaformáit és 

színtereit. 

A tanító egyben osztályfőnök is: az osztály életének szervezésében hatékonyan 

segítheti a környezeti nevelést az osztályteremben gondozott növények, állatok; 

a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése; kirándulások szervezése az 

élő természet és az épített környezet szépségeinek felfedezésére. A családdal 

való közvetlenebb kapcsolat lehetővé teszi, hogy a közös programok 

szervezésével a szülőkre is hatással legyen. 

 

A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola felső tagozatán: 

 

Egy-egy évfolyamon lehetséges és szükséges a különböző tantárgyak környezeti 

neveléshez kapcsolódó tartalmainak összekapcsolása, integrálása. Ezáltal 
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hatékonyabbá és intenzívebbé válhat a tanítás-tanulási folyamat, a gyerekek 

környezetképe egységesebb lehet. 

A kerettanterv az egyes tantárgyakban nagyon sok és sokféle környezeti 

vonatkozást tartalmaz, melyek helyi tanterveink tervezésének alapjai. A 

kerettantervi tananyagelemeket a helyi hagyományok, feltételek, nevelési 

céljaink tükrében helyezzük el a tantárgyakban. 

 

 

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 

 

Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő a gyerekekben formálódó 

valóságkép kialakulásában. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi 

tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai 

programkínálatok. Igényessége, elvárásai, értékrendje a tanulók számos 

attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja. 

Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti 

nevelés szempontjából. Inkább általános tájékozottsága, problémafelismerő és 

feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a 

környezethez való viszony kialakítására, egyben pedagógiai céljaira alkalmazni 

tudja. 

Ismerősként cseng ez az év eleji feladat: teremdíszítés, mely szerencsés esetben 

határozott környezetkialakítási terveket rejt. A mikrokörnyezet felfedezése, 

igényes, gondos kialakítása, megóvása életünk minden helyszínén fontos lépés. 

Nem egyszerűen dekorálás tehát, hanem a környezetkultúra fejlesztésének 

eszköze. 

Kiemelkedő szerepet játszik az osztályfőnök abban is, hogy összefogja a 

szaktárgyak hagyományos tanórai kereteket megbontó tevékenységeit, 

lehetőségeit: táplálkozási szokások, életmód, szükségtelen (túl) csomagolás, 

anyag- és energiatakarékosság. A tanulmányi kirándulások, vetélkedők 

kiegészíthetik és összefűzhetik az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki tevékenység eredményességét fokozza, ha az osztályfőnöki 

órák témája négy évre tervezett sokszínű szocializációs program. Tervezése az 

osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkodását kívánja meg. 

 

A környezeti nevelés lehetőségei a tanórán kívüli nevelésben: 

 

A környezeti értékek megismerése, a problémák megértése, a tanuló és 

környezete viszonyának, cselekvési, döntési lehetőségeinek tisztázása, valamint 

a szembesülés tettei következményével olyan tanulási helyzetek megteremtését 

kívánja, amelyek a hagyományos, tantermi órák során nem biztosíthatók. 

Ilyenek például: 

o terepgyakorlatok  

o témanap, témahét  
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o tanulmányi kirándulások 

o erdei iskolák, 

o szakkörök 

o táborok, vetélkedők, versenyek, ünnepségek 

o egyéb rendezvények, programok, események, tevékenységek. 
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A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

melléklet 
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A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők 

végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve 

május hónapban. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja: 

Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú 

fiatalok körében. 

Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészség-megtartó, 

egészségjavító szerepének tudatosítása 

Egyszerű vizsgálati módszerek az általános fizikai teherbíró-képesség műszerek 

nélküli méréséhez: Hungarofit és Mini Hungarofit 
 

Hungarofit: 7 éves kortól 
(1+6 motorikus próbában elért teljesítmény alapján) 

 

1.Aerob állóképesség mérése:2000 m síkfutás, vagy Cooper-teszt 
 

2.Általános testi erő, erő-állóképesség mérése 
 

2.1. Helyből távolugrás 

(A láb dinamikus erejének mérésére.) 

 

2.2. Hanyattfekvésből felülés 

(A hasizmok erő-állóképességének mérésére.) 

 

2.3. Hason fekvésből törzsemelés 

(A hátizmok erő-állóképességének mérésére.) 

 

2.4. Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás 

(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérésére.) 

 

2.5. Tömött labdadobás (vetés) hátra, két kézzel, a fej fölött 

(A váll- és a törzsizmok dinamikus erejének mérésére.) 

 

2.6. Lökés előre, az ügyesebb kézzel, tömött labdával 

(A kar-, a törzs-, a lábizmok együttes dinamikus erejének a mérésére.) 
Megjegyzés: az általános testi erőt, erő-állóképességét legátfogóbban hat motorikus 

próbában elért teljesítmény értékelése alapján minősíthetjük:  
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Mini Hungarofit: 7 éves kortól 
(1+4 motorikus próbában elért teljesítmény alapján) 

 

1. Aerob állóképesség mérése: 2000 m síkfutás, vagy Cooper-teszt, 

futással/kocogással 
 

2. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése 

 

2.1. Helyből távolugrás 

(A láb dinamikus erejének mérésére.) 

 

2.2. Hanyattfekvésből felülés 

(A hasizmok erő-állóképességének mérésére.) 

 

2.3. Hason fekvésből törzsemelés 

(A hátizmok erő-állóképességének mérésére) 

 

2.4. Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás 

(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérésére.) 

 

Megjegyzés: a próbarendszer belső szerkezeti egysége megengedi, hogy 

(jelen esetben a dinamikus dobóerőt mérő tömött labda dobások 

elhagyásával) csak négy próbában elért teljesítmény alapján minősítsük a 

vizsgálat személy izomerejének állapotát:  

 

Tájékoztató jelleggel 
(1+3 motorikus próbában elért teljesítmény alapján.) 

 

1. Aerob állóképesség mérése: 1 mérföld síkfutás (1609 m), vagy Cooper-teszt, 

futással/kocogással 
 

2 Általános testi erő, erő-állóképesség mérése 

 

2.1. Helyből távolugrás 

(A láb dinamikus erejének mérésére.) 

 

2.2. Hanyattfekvésből felülés 

(A hasizmok erő-állóképességének mérésére.) 

 

2.3. Hason fekvésből törzsemelés 

(A hátizmok erő-állóképességének mérésére.) 

Motorikus próbák az aerob állóképesség műszerek nélküli méréséhez 
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 Síkfutás (1609 m, illetve 2000 m) , vagy  Cooper-teszt, 12 percig tartó 

folyamatos futás/kocogás, illetve szükség esetén úszás. 

 

 Cooper-teszt, futással/kocogással, orvosilag javasolt esetben úszással 

(Az aerob állóképesség műszerek nélküli mérésének világszerte ismert és 

elismert módszere.) 

 

Lényege: 12 percig folyamatos futás/gyaloglás, úszás. 

Cél: 12 perc alatt a lehető leghosszabb táv megtétele. 

Motorikus próbák az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez 

 

1.Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 

Helyből távolugrás (m). 

Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugróvonal 

közötti legrövidebb távolságot mérjük: 1 cm-es pontossággal. 

 

2.A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése 

Fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db). 

(Maximális időtartam: nők 1.5 perc, férfiak 3 perc.) 

 

 

 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan 

végrehajtott ismétlések száma. 

A gyakorlat egyenletes, nem gyors tempóban végzendő. 

3.A váll- és a törzsizmok dinamikus erejének mérése 

Tömött labdadobás (vetés) két kézzel, a fej fölött hátra (m). 

(12 éves korig 2, a felett 3 kg-os tömött labdával.) 

Értékelés: a dobóvonal közepe és a tömött labda becsapódása – 

dobóhelyhez legközelebbi része közötti távolságot mérjük 5 cm-es 

pontossággal. A bemelegítő dobásokat követően, a próba során maximum 

3 kísérleti lehetőség megadásával. 

A pontérték átszámításakor a legnagyobb dobás eredményét kell 

figyelembe venni. 

4.A hátizmok erő-állóképességének mérése. 

Hason-fekvésből törzsemelés és - leengedés folyamatosan, kifáradásig (db). 

Maximális időtartam: 4 perc. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan 

végrehajtott ismétlések száma. 

5.A hasizmok erő-állóképességének mérése 

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig (db). 

(Maximális időtartam: 4 perc.) 
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Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan 

végrehajtott ismétlések száma. 

A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik.  

 

 

Általános vizsgálati szempontok 
 

A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges 

tanuló elvégezheti, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. 

A könnyített- és a gyógy-testnevelésre utalt tanulók általános izomerejének 

minősítése csak – szakorvosi véleményezés alapján – az orvos által nem tiltott 

motorikus próbákban elért teljesítmény alapján végezhető el. 

1. A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tisztában kell lenni a vizsgálat 

céljával, gyakorlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

2. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell 

elvégezni. 

3. Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a 

táblázatok alapján történik. 

4. A motorikus próbákat sportöltözetben, jól szellőző, nagy teremben, illetve 

szabadtéren célszerű végrehajtani. 

5. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze 

meg. 

6. A kondicionális képességek mérésre alkalmazott motorikus próbák elvégzését 

az izomerő mérésére alkalmazott próbákkal kell elkezdeni. 

7. Az aerob állóképesség minél pontosabb megbecslése érdekében a pl. Cooper-

teszt végrehajtását kössük össze, – ha mód van rá pulzusmérő órával 

pulzusméréssel. A Cooper-teszt (illetve bármely más az aerob állóképesség 

mérésére kiválasztott) motorikus próba megkezdése előtt még egyszer hívjuk fel 

a próbázó figyelmét: – a tőle telhető legnagyobb, – közel azonos – intenzitással 

fusson/haladjon előre úgy, hogy futás/úszás közben ne alakuljon ki nagymértékű 

oxigénadósság, ha ez mégis bekövetkezne, rövid ideig sétáljon, vagy 

gyalogoljon tovább mindaddig, amíg az oxigénadóssága el nem múlik. A 

futás/úszás után mért pulzusértékek csak akkor vehetők figyelembe az elért 

teljesítmény korrigálására, ha a pulzusszámlálás a lehető legpontosabb, ezért 

pulzus mérését gyakoroltatni kell! A pulzus mérés idejére ne álljunk meg, 

hanem lassan sétáljunk, haladjunk előre! Még a legpontosabban (pulzusmérő 

órával) mért pulzusértékek értelmezéséből levonható következtetések is csak 

akkor használhatók alul és túlterhelés esetén az elért teljesítmény korrigálására, 

ha futás közben a próbázók nem beszélgettek. Az egy percre kivetített 

pulzusszám meghatározásához kezdetben 30 mp-ig ajánlatos számlálni az 

érverések számát, méni gyakorlás után jobb, ha csak 20 mp-ig mérjük. 

8. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a 

dinamikus erő mérésére alkalmazott próbák közül több, (legalább három) 
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kísérleti lehetőséget kell biztosítani, melyből a legjobb teljesítmény alapján kell 

a pontértékeket a táblázatban megkeresni és az adatlapra feljegyezni. 

9. A fizikai fittség közös mérése és értékelése során el kell érni, hogy a tanulók 

elméletben és gyakorlatban is megszerezzék, azokat az alapvető élettani,  

 

egészségtani és edzéselméleti ismereteket, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek a tudatos edzésvégzéshez, edzéstervezéshez, a pillanatnyi fittségi 

állapot ellenőrzéséhez. 

 

A kitűzött célok eléréséhez szükséges alapvető feltételek: 

 

Az oktatás minden szintjén 

– Növelni kell a testnevelés és sport egészségmegőrző hatását. 

– A tanulók körében tudatosítani kell a testnevelés és sport preventív rekreációs 

értékeit. 

– A kerettantervben a kiemelt feladatok közzé kell sorolni az egészség 

szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek tudatos, fokozatos 

fejlesztését. 

– Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – képesség szerinti differenciált, 

egyénre szabott terheléssel – nagyobb hangsúlyt kell adni az egészség 

szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén feltárt 

hiányosságok felszámolásának. 

– Növelni kell a testnevelési órák számát: NAT! 

Az éves összóraszámtól függetlenül, jogszabállyal kell biztosítani valamennyi 

közoktatási intézmény számára, a minimális heti 3 tanórai testnevelést! 

– Kötelezni kell a működtetőket a törvényben előírtak betartására (a 

finanszírozás és a feladatok elvégzése területén egyaránt): állam, 

önkormányzatok, szakfelügyelet, stb. 

– Növelni kell a tanórai testnevelésen kívüli sportolási és versengési/versenyzési 

lehetőségeket: az iskolai sport, a diáksport, és a szabadidősport területén. 
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KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 1. A dokumentum célja 

 A könyvtár  
 feladatát és gyűjtőkörét, 
 kezelésének és működésének rendjét, 
 fenntartásának, fejlesztésének, gazdálkodásának módját, 
 állományvédelmi eljárásait szabályozza és határozza meg. 

  
2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának és mellékleteinek 
alapdokumentumai 
  
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 
2004. évi XVII. törvény. A tankönyvpiac rendjéről és a közoktatásról szóló törvények 
módosítása. 
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
közművelődési intézmények névhasználatáról 
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  
3/1975.(VIII.17.)KM-PM számú rendelete a könyvtári ellenőrzésről (leltározásról) 
és az állományból való törlésről  
Az iskola Pedagógiai programja 
  
3. A könyvtár azonosító adatai 
 
Elnevezése: Herendi Ált. Isk. és AMI könyvtára 
  
Címe: 8200 Herend, Iskola u. 8. 
  
 4. A könyvtár fenntartása 
  
Az iskolai könyvtár a Herendi Általános Iskola szervezetében működik. 
Fenntartásáról és fejlesztéséről, a szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáról 
az iskolát fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik.  
 
5. Tárgyi és személyi feltételek 
 
Elhelyezése: A könyvtár az iskola épületében kapott helyet. Alapterülete: 25 m2 
Berendezése:  

 1 db asztal, 6 db szék (A könyvtár csoportos foglalkozások megtartására nem 
alkalmas.), 

 asztal székkel, 1 db számítógép a könyvtáros munkájához  
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Személyi feltételek : 1 fő  könyvtáros tanár / heti 5 órában/, / tanár, osztályfőnök /  
 
Jellege: Nem nyilvános könyvtár. Az iskola tanulói, dolgozói számára szolgáltat. 
Használata ingyenes. 
 
6. A könyvtár feladatai 
  

 Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, az iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatában és Pedagógiai programjában rögzített célok helyi 
megvalósítását. 

 Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz, önműveléshez 
szükséges ismerethordozókat. 

 Könyvtári dokumentumokat kölcsönöz, biztosítja a nem kölcsönözhető 
dokumentumok helyben használatát. 

 Megalapozza a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelését. 
 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, őrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja. 
 Állományának bővítésekor figyelembe veszi az iskola helyi tantervét, illetve az 

intézmény tanárainak, nevelőközösségeinek és más könyvtárhasználók 
javaslatait és igényeit. 

 Tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól, szolgáltatásairól. 
 Könyvtárhasználati foglalkozásokat tart. / A jelenlegi terem erre nem 

alkalmas./ 
 A megvásárolt,  megőrzésre átvett dokumentumokat  bevételezi és leltárba 

veszi. 
 A tankönyvekről, tanári kézipéldányokról nyilvántartást vezet. 
 Az elavult, feleslegessé váló, fizikailag használhatatlanná vált, vagy az 

olvasók által elvesztett könyveket állományából kivonja és az ezzel 
kapcsolatos adminisztrációt elvégzi. 

  

7. A könyvtár szolgáltatásai 
  
A könyvtár az iskola tanulói és dolgozói számára heti 4 órában / két alkalom / 
lehetővé teszi gyűjteménye használatát.  
  
7.1 Helyben használat 
  
Azok a dokumentumok is az olvasók rendelkezésére állnak, amelyek nem 
kölcsönözhetőek.  
A könyvtáros segítséget nyújt  

 az információhordozók közötti eligazodásban, 
 az információk kezelésében, 

  
7. 2 Kölcsönzés 
  

 A könyvtárban füzetes kölcsönzés működik. Nincs a kölcsönzéshez 
számítógépes program. 

  
7. 3 Csoportos használat 
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 A könyvtárban jelenleg könyv- és könyvtárhasználati órákat tartani nem lehet. 
 Tankönyvek tanulói használatának biztosítása (egy-egy gyermek számára 

tankönyvcsomag, illetve tanulócsoportok számára egy-egy tantárgyhoz 
tankönyv, vagy segédkönyv). 

 Letétek telepítése (igazgatói iroda, nyelvi, történelem, kémia, fizika, ének-
zene, magyar szaktantermek). 

 

8. Az állomány védelme 
  
8. 1 Az állomány fizikai védelme 
  
A tűzrendészeti szabályokat be kell tartani: dohányozni és nyílt lángot használni tilos. 
Tűz esetén vizet nem szabad használni az oltáshoz. 
  
8. 2 Az állomány ellenőrzése 
  
A könyvtári állomány ellenőrzése lehet időszaki vagy soron kívüli, teljes vagy 
részleges. 
Az ellenőrzést a 3/1975. KM-PM rendeletben és az MSZ 3448-78. szabványban 
előírtak szerint kell elvégezni. 
  
8. 3 Kölcsönzési nyilvántartások 
  

 A tanulók és az iskola dolgozóinak kölcsönzését füzetben követjük nyomon. 
  
8. 4 Az állomány jogi védelme:  
  
A kölcsönző személy anyagilag felel az általa okozott kárért.  
Az intézmény dolgozóinak munkaviszonyát, tanulóinak jogviszonyát csak a 
könyvtárral szemben fennálló tartozás rendezése után lehet megszüntetni. 
  

9. A könyvtári állomány elhelyezése, feltárása 
  
9.1 A dokumentumok elhelyezése 
  
9. 1.1 Olvasóterem 
  
Ez a tér jelenleg nem biztosít lehetőséget foglalkozások megtartására, így jelenleg 
nincs elkülönített olvasóterem. 
A kézikönyvtár állománya szabadpolcon van elhelyezve. 
  
9.1.2 Kölcsönző tér 
  
A könyvek szabadpolcon kaptak helyet. Tagolásuk: 

 Ismeretközlő könyvek, 
 sorozatok ( Búvár zsebkönyvek, Delfin könyvek, Így élt…, Képes földrajz, 

Képes történelem, Mi micsoda, Szemtanú, Új képes történelem), 
 mesegyűjtemények, 
 versek, 
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 szépirodalmi könyvek (nagy betűs könyvek olvasni tanulóknak, ifjúsági 
irodalom), 

  
9. 1. 3 Raktár 
  
Alsós tankönyvek, módszertani segédletek, tanulói projektmunkák tárolására, 
megőrzésére szolgál. 
  
9. 1. 4 Szaktantermek – magyar terem 
  

Adott tantárgyhoz kapcsolódó letéti anyagok, kötelező irodalom. 
  
9.2 A dokumentumok feltárása 
  
9. 2.1 Elektronikus katalógus 
 
Az iskola könyvtárában nincs integrált könyvtári rendszer. 
A könyvtárban nincs katalógus.  
 
10. Gazdálkodás  
 

 A könyvtáros a vásárolt dokumentumok számláival a gazdasági vezetőnek 
számol el. 

  
  
11. Záró rendelkezés 
  
A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az intézmény működési 
szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. 
Módosítását, kiegészítését akkor kell elvégezni, ha jogállásában, 
feladatrendszerében alapvető változások következnek be. 
  
A működési szabályzat mellékletei: 
 
1. Gyűjtőköri szabályzat 
2. Könyvtár pedagógiai program 
3. Könyvtárhasználati szabályzat 
4. Munkaköri leírás 
5. Tankönyvtári szabályzat 
6. A könyvtár nyitva tartása 
 
 
A működési szabályzatot jóváhagyom: 
  
 
 
       ……………………………………. 

 igazgató 
 
Dátum: Herend, 2013. márc. 31.  
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1. sz. melléklet 
  

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata 
 
A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 
Az iskolánkba járó 1-8. osztályos tanulókat, és az itt tanító pedagógusokat szolgáljuk 
ki a könyvtár állományával. 
 
A könyvtár gyűjtőköre 
  
Könyvtárunk fő gyűjtőkörébe azok a dokumentumok tartoznak, amelyek fontos 
szerepet töltenek be az oktatás, nevelés, képzés folyamatában. 
 
Mellékgyűjtőkörként valamennyi műveltségi terület alapdokumentumaiból 
szerzeményezünk erősen válogatva, az olvasók életkori sajátosságainak 
figyelembevételével. Ezek a tananyagon túli tájékozódást szolgálják, továbbá az 
egyéni művelődési, szórakozási igényeket elégítik ki. 
  
A gyűjtés szintje és mélysége: 
  
1. Kézikönyvtári állomány 
  
A kézikönyvtárba a következő dokumentumok kerülnek: 

 általános és szaklexikonok (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra), 
 általános és szakenciklopédiák (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra), 
 egynyelvű szótárak (lehetőséget adva csoportos foglalkozásra), 
 két- és többnyelvű szótárak (az oktatott nyelveknek megfelelően, igény 

szerint), 
 fogalomgyűjtemények, 
 adattárak, 
 kézikönyvek, összefoglalók, 
 albumok, 
 atlaszok, 
 térképek 

  
A példányszámot az anyagi lehetőségeink nagyban meghatározzák.  
  
2 Ismeretközlő irodalom 
  
Ide tartoznak: 

 a tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét, vagy azok 
részterületeit bemutató könyvek, 

 a tantárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást 
nyújtó irodalom, 

 helyismereti, helytörténeti jellegű ismeretközlő irodalom (a lehetőségekhez 
mérten törekedve a teljességre), 

 a gyermekek szabadidős tevékenységéhez kapcsolódó ismeretterjesztő 
művek, 
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 népszerű, tananyaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő sorozatok. 
 
 

3. Szépirodalom 
  
Gyűjtendő dokumentumok: 

 a pedagógiai programban szereplő kötelező és ajánlott olvasmányok (a 
teljességre törekedve), 

 a magyar és a külföldi népköltészetet és meseirodalmat reprezentáló 
gyűjteményes kötetek, 

 ünnepekhez kapcsolódó antológiák, 
 gyermek- és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, 
 regényes életrajzok, történelmi regények. 

  
A kiadványokból 1-2 példányt szerzünk be – kivételt képeznek az ajánlott és kötelező 
olvasmányok, melyekből általában 5 példányt kínálunk olvasóinknak. 
  
  
4. Pedagógiai szakirodalom 
  
A pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához 
szükséges szakirodalmat a lehetőségekhez mérten gyűjtjük.  
  
5. Könyvtári szakirodalom 
  
Hozzáférhetőek könyvtárunkban  

 a könyvtári feldolgozómunka szabályait tartalmazó segédletek 
 

6. Kéziratok  
  

 az iskola pedagógiai dokumentációja 
 

7. Tankönyvek 
  

 azok a tankönyvek, amelyekből az adott  tanévben  iskolánkban tanítás folyik 
(minden évfolyamon)  

 lehetőséget biztosítva arra, hogy ha új gyerek érkezik az iskolába, 
zökkenőmentesen be tudjon kapcsolódni a tanulás folyamatába;  

 napköziben, tanulószobán ne okozzon gondot, ha aznap nem használták a 
tankönyvet, de a tanulónak feladata van belőle, 

 1-1 példány a tanár rendelkezésére áll, 
 tartós tankönyvek (főleg felső tagozaton használatos, munkatankönyvnek nem 

minősülő, több évig használható, évente újrakölcsönözhető kiadványok), 
 szöveggyűjtemények az irodalom tanításához, 
 könnyített idegen nyelvű olvasmányok, 
 példatárak, 
 olyan tankönyvek, amelyekből nem tanítunk ugyan, de tájékozódásra 

alkalmasak (általában ajándékba kapjuk a kiadóktól). 
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Gyűjteményszervezés 
  
1 Gyarapítás 
  
A könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik.  
Készpénzes vásárlások könyvesboltokból történhetnek. 
Ajándékozáskor csak a gyűjtőkörbe tartozó könyvet lehet elfogadni és állományba 
venni.  
  
1.1 A gyarapítás nyilvántartásai 
  

 Végleges nyilvántartás: leltárkönyv (, melybe a leltári szám, a keltezés, a 
könyv adatai, kötetszám, beszerzési mód, ár kerül bejegyzésre a tartós 
megőrzésre szánt dokumentumokról) 

 Időleges nyilvántartás: nyilvántartási füzet (az időlegesen megőrzésre szánt 
dokumentumoknak), tankönyv nyilvántartás:füzetes nyilvántartás 

  
1. 2 Számlanyilvántartás 
  
Az eredeti számlákat fenntartónk gazdasági osztályára küldjük, mely a tényleges 
pénzügyi tranzakciót végzi. 
  
1.3 A dokumentumok állományba vétele 
  
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár 
tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal  
  
2 Állományapasztás 
  
2 .1 Az állományapasztás okai lehetnek:  
  

 elavulás (a különböző szakterületek könyveit a témában kompetens kolléga 
véleményének figyelembevételével vonjuk ki az állományból), 

 elhasználódás (a házilag javítható könyveket a gyerekek segítségével 
folyamatosan ragasztjuk, az értékes, nehezen pótolható könyveket köttetésre 
készítjük elő, a többi selejtezésre kerül), 

 hiány (a kölcsönzés közben elveszett könyvek, a leltárkor hiányként jelentkező 
dokumentumok). 

  
2.2 A törlés folyamata 
  
A törlésre szánt könyvekről a könyvtáros javaslata alapján jegyzőkönyv készül, a 
törlést az igazgató engedélyezi. 
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2. sz. melléklet 
  
Könyvtár pedagógiai program 

 

Iskolánkban a könyv- és könyvtárhasználati ismereteket 
alsó tagozaton: a magyar nyelv és irodalom, 
felső tagozaton a magyar nyelv és irodalom, valamint az informatika tantárgy keretein 
belül sajátíthatják el a tanulók.  

Célok és feladatok: 
A könyvtárhasználat oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés 
kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus 
szelekciójára, feldolgozására és a folyamata értékelésére. Az iskolai és más típusú 
könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük 
végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás 
kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpontként” történő felhasználásával meg kell 
alapozni az önműveléshez szükséges képességeket, tanulási technikákat.  

 

Fejlesztési követelmények: 
Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni. Tudjon 
információt különféle formákban megjeleníteni. Szerezzen jártasságot az információk 
különféle formáinak együttes kezelésében. A megszerzett információt legyen képes 
felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyvtárban 
is. Szokjon hozzá az ismeretközlő irodalom, a periodikák, kézikönyvek 
használatához. 
Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni 
szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza 
a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit. A 
dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes 
önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb 
ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában. 
Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai 
megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és 
használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, 
megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni, és elvégzett 
munkájáról beszámolni. Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni, és a 
forrásokra hivatkozni. 
Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő 
tartalmas eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje 
meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárakat is. 
Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai 
eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. 
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3. sz. melléklet 
  
Könyvtárhasználati szabályzat 
  

 A könyvtárat az iskolában tanulók, dolgozók használhatják – mégpedig 
ingyenesen. 

 A kölcsönzési idő gyerekeknél 2 hét, ami egyéni elbírálás alapján 
hosszabbítható. A felnőttek annyi időre visznek ki könyvet, ameddig a 
munkájukhoz szükséges, ill. más nem támaszt igényt a könyv iránt. 
Tankönyvek, tanulói segédletek egy tanévre kölcsönözhetőek. 

 A kölcsönzés során erősen megrongálódott, vagy elveszett dokumentumokat 
ugyanolyannal, vagy értékében és jellegében hasonlóval kell pótolni. 

 Az iskolából való végleges távozáskor a könyvtáros igazolja, hogy az 
olvasónak könyvtári tartozása nincs. 

 A nyitva tartást a könyvtáros az igazgató jóváhagyásával határozza meg. 
 A tanórák és egyéb csoportos foglalkozások ideje alatt a kölcsönzés szünetel. 

 
4. sz. melléklet 
  
A könyvtáros munkaköri leírása 
  
A könyvtáros heti munkaideje 5 óra /jelenleg osztályfőnök és 14 órában tanít / 
A könyvtáros közvetlen felettese az iskola igazgatója. 
  

A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok 
  

 a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos 
felhasználása, 

 a könyvtári iratok kezelése, 
 az iskolai fórumokon a könyvtár képviselete, 
 szakmai értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel, 
 szakmai ismeretek gyarapítása önképzés útján, 
 könyvtári statisztika, munkaterv, év végi beszámoló készítése. 

  
Állományalakítás, feltárás, állományvédelem 
  

 az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítása, 
 a dokumentumok állományba vétele, nyilvántartása,  
 az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumok folyamatos kivonása 

az állományból, 
 az állomány védelme, a raktári rend megtartása, 

  
Könyvtár pedagógiai tevékenység, olvasószolgálat 
  

 kölcsönzés (a kölcsönzési nyilvántartások vezetése) 
 egyéni és csoportos kutatómunka segítése. 

  
Egyéb 
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 Adatokat szolgáltat a tankönyvrendelés lebonyolításához. 
 Kezeli a tankönyvtárat. 

  

5. sz. melléklet 
  

Tankönyvtári szabályzat 
  

 A tankönyveket és segédkönyveket Tartós tankönyvek füzetben tartjuk 
nyilván. 

 A könyvtár bélyegzője a könyv előzéklapján, benne a könyv leltári száma. 
 A tankönyvek külön gyűjteményt képeznek. Külön teremben történik az 

elhelyezésük. 
 
Tanulói kölcsönzések:  

 Az iskolai könyvtár állományában meglévő tankönyveket a tanulók egy 
tanévre kölcsönözhetik. 

 A tankönyvek kölcsönzése nem befolyásolja a könyvtárból kikölcsönözhető 
könyvek számát. 

 A tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó 
kárt az iskolának megtéríteni. 

  
Nevelői kölcsönzések: 

 A nevelők a munkájukhoz szükséges tankönyveket, munkafüzeteket, 
tanmeneteket, témazárókat stb.) egy tanévre kölcsönözhetik az iskola 
könyvtárából. 

 A kiadóktól ingyen kapott dokumentumokat nem leltározzuk be, de az iskola 
pecsétjét beütjük. Csak ezután lehet kölcsönözni a példányokat.  

 Tanév végén a nevelők minden kikölcsönzött könyvet visszaadnak a 
könyvtárba. Kivétel, ha a nevelő több évig ugyanazt a tárgyat és évfolyamot 
tanítja.   

 
 
6. sz. melléklet 
  
 

 

 

 

 

 

 


