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II. A pedagógiai program elkészítésénél az alábbi 
jogszabályi előírások alkalmazandók. 

● A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

● A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

●501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 

közreműködők kijelöléséről 

● A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

● A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

● A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

● Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

● A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

● A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

● A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet 

● A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

● A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet és az ezt módosító 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 

● A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 

● A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet 

● A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI-rendelet 

● A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 

● Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 
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III. HELYZETELEMZÉS 

III.1 Iskolánk története 

Iskolánk székhelye Rákoscsaba - Újtelep, Rákoscsaba első új települése. 

1908-tól törvényileg kötelező lett az ingyenes népoktatás. Gondoskodni kellett 

az újtelepi gyerekek iskoláztatásáról. Némely községi képviselőtestület húzta, 

halasztotta az ügy megoldását, de a szülők 1910-ben erélyesen felléptek az 

elöljáróságnál gyermekeik érdekében. Tovább kitérni nem lehetett, ezért 

képviselő-testületi gyűlésen megalakították az ún. községi iskolaszéket. 

1910-ben két tantermes községi iskolát állítottak fel, bérházakban elhelyezve. 

1912-ben 4 tantermes iskola megépítése a Fasor és a Béla utca keresztezésénél 

lévő nagy telekre.  

1914-től a községi iskola állami lett. 

1926-ban emeletráépítéssel igazgatói lakással 6 tantermes iskolává bővült. 

1941-ben az igazgatói lakásból 2 tantermet létesítettek. 

1954-ben bővítették ki az iskolát a mai formájára. 

1991-ben a képviselő-testület döntött a sugárúti iskola tornatermének és a 

hozzá kapcsolódó tantermeinek építéséről. 

1993 februárjában a képviselő-testület megvásárolja tornaterem-építés céljából 

a Nyitány utca és a Szabadság sugárút sarkán álló három telket. 

1998. június leteszik a tornaterem alapkövét. 

1999. június részleges átadják az új épületet, a tornatermet. 

2000 februárjában átadják a 4 tantermet. 

200l. márciusában a felsőtér és az aula, és ezzel a teljes épület, átadásra kerül. 

2006 szeptemberében a képviselő-testület megvásárolja a szomszédos, Nyitány 

utca 28. sz. alatti ingatlant az iskola bővítése céljából 

2007 júniusában a képviselő testület a KMOP-4.6.1-2007 pályázaton pályázik 

az iskolabővítésre „Gyújtópontban a Sugár Suli” címmel 

III.2 Sajátos arculat főbb elemei, hagyományok 

Iskolánk arculatára, hagyományaira, mindig nagy hatással volt környezete. 

Rákoscsaba e területén élő polgárokat erős lokálpatriotizmus jellemzi, mindig 
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készek voltak fellépni szűkebb környezetük hagyományaiért, érdekeiért. Az 

iskolával szemben erős elvárások voltak, vannak és lesznek. 

Pedagógiai elveink meghatározó alapja a közösen nevelés. Ezért a 

nyitottságnak, közös gondolkodásnak régi hagyományai vannak. 

Az emberi kapcsolatok ápolása nagyon fontos mind a tanulók, mind a szülők 

körében. Évente kétszer – ősszel és tavasszal – tanulmányi kirándulásokat 

szervezünk. Decemberben karácsonyi hangversenyt tartunk, februárban pedig 

farsangot. Mindkét rendezvénybe aktívan bevonjuk a szülőket 

Ezek a programok kikapcsolódást, szereplési lehetőséget jelentenek tanulónak, 

szülőknek, tanároknak, és nagyon erős a közösségformáló erejük is. 

III.3 Tanulmányi versenyek 

Hazánk kultúrájának, értékeinek ápolása kiemelt feladatok közé tartozik 

iskolánkban. Kerületünkben hagyományosan iskolánk rendezi minden évben a 

helyesírási versenyt. Az 1996/97-es tanévtől fővárosi szinten is mi rendezzük 

évente a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny fővárosi 

fordulóját. Ez utóbbit iskolánk kezdeményezte, azóta hagyománnyá vált. A 

versenyre kerületünk polgármestere az iskolával vándordíjat alapított, 

amelyet minden évben a legeredményesebb kerületnek nyújtunk át. 

Iskolánk nyújt helyet a pünkösdi kórustalálkozó szervezésének is, amely 

szintén hagyománnyá vált. A kórustalálkozón a kerületi iskolák énekkarai 

mellett számos neves, hazai és külföldi felnőtt kórus is vendégszerepel. 

A rendszeres tehetséggondozás és felzárkóztatás céljára indítottuk el iskolai 

szinten a TDK (Tudományos Diák Kör) mozgalmat. E mozgalom kereteiben 

évente két alkalommal komplex tanulmányi versenyt rendezünk.  

III.4 Egyéb hagyományok 

 iskolaújság 

 aranykönyv (azok a tanulók kerülnek bejegyzésre, akik a nyolc év alatt 

mindenből jeles vagy kitűnő eredményt értek el.) 

 ezüstkönyv (4. osztályos tanulók nevei kerülnek bejegyzésre, feltételei 

megfelelnek az Aranykönyv szempontjaival.)  

III.5 Az iskola tárgyi feltételei 

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola körzeti feladatokat ellátó alapfokú 

nevelési-oktatási intézmény. 

Nyolc évfolyamán az alapvető igényeknek megfelelően folyik a mindennapi 

pedagógiai munka, gondoskodunk a ránk bízott gyermekek szellemi és testi 

fejlődéséről. 
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Az iskola a kerület családi házas, kertvárosi környezetében található. Négy 

helyen üzemel. A központ a Szabadság sugárúti régi épület. Mellette található 

a Nyitány utca 28. sz. alatti családi ház, amelyet a képviselő-testület az iskola 

bővítése céljából vásárolt meg. 

A Szabadság sugárút 34-36. szám alatt működő „új” épületben található a 

tornaterem, az öltözők, 4 tanterem, valamint az orvosi szoba és fizika, kémia, 

földrajz szertár. 

A központi épületeken kívül az Anna utca 26. sz. alatt található egy 3 tantermes 

épület, mely átmenet az iskola és az óvoda között. Ebben délelőtt feltételeknek 

megfelelően maximum 3 osztály tanítása folyik, délután pedig napközi 

működik. 

Mindhárom épületet kisebb-nagyobb udvar veszi körül, melyet megpróbálunk 

tanítványaink mozgásigényének kielégítésére kialakítani. 

Az Anna utcai épület udvara inkább park jellegű, fákkal, bokrokkal kialakítva. 

A központi épület udvara aszfaltos. A tornatermi sportudvar a szabadtéri 

testnevelés órák, sportszakkörök és a tömegsport színtere. 

Iskolánkban az informatika oktatásának tárgyi feltételei biztosítva vannak. 

III.6 Az iskola személyi feltételei 

Programunk alapján a szolgáltatásainkat igénylő környezet elvárja, hogy a ránk 

bízott gyermekekkel megfelelő végzettségű és felkészültségű pedagógusok 

foglalkozzanak. Iskolánkban a pedagógiai tevékenység harmonikus 

folytatásához a személyi feltételek adottak. A köznevelési törvényben előírt 

végzettséggel tanítóink, tanáraink rendelkeznek, és a továbbiakban is nyitottak 

arra, hogy szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. 

IV. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

IV.1 Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

megvalósítási formái 

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola nyolc évfolyamos (4+4) általánosan 

képző iskola.  

 Az általánosan képző iskolát a társadalmi követelményrendszer azon 

intézményesített formájának tekintjük, amely működése révén átfogóan 

alapozza meg a társadalom önfenntartó képességét tagjainak – leendő 

fenntartóinak – fejlesztésén keresztül. 

IV.1.1 Jövőkép és küldetésnyilatkozat 

Az intézmény célja, hogy helyzetelemzés alapján stratégiai irányokat 

határozzon meg, és az intézmény meglévő értékeit erősítse, illetve új értékeket 
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hozzon létre. Célunk a munka ellenőrzöttségének és értékelésének folyamatos 

fenntartása. A szervezet önismeretének növelése, hogy a partneri igény- és 

elégedettségmérés a nevelőtestületet hozzásegítse a problémák feltárásához, 

ezek ismeretében a megelőző jellegű és folyamatos javításhoz. 

Ezeket a célokat a minőségügyben már általánosan használatos PDCA-ciklus 

logikája mentén szeretnénk megvalósítani. 

Nevelőtestületünk elhatározása, hogy partnerközpontú működésünket a modell 

előírásainak megfelelően folytatja, ez összecseng az eddigi hagyományainkkal. 

Rákoscsaba környezete elvárja és elvárta eddig is a partnerközpontú működést, 

a szülői együttműködésnek és véleményalkotásnak eddig is nagy hagyományai 

voltak. 

 Több évtizedes hagyományunk megőrzése mellett, partnereink igényeit 

és elégedettségét biztosítani tudjuk. 

 Folyamatosan törekszünk a nevelő-oktató munka hatékonyságának 

növelésére 

 Iskolánkban végzett diákok megalapozott tudással rendelkeznek, amely 

biztosítja számukra a további ismeretek megszerzését és kialakul bennük 

az igény a további önművelődésre. Ehhez iskolánk a tárgyi és személyi 

feltételeket biztosítja. A nevelőtestület stabil, jól képzett. A szülőkkel 

szoros partneri kapcsolatot alakítottunk/alakítunk ki. 

 A nevelőtestület szakmai munkája a közösségi munka eredménye. 

Iskolánkban a szakmai munkát – az iskolavezetés irányítása mellett – a 

munkaközösségek fogják össze, folyamatosan figyelemmel kísérik a 

tanórákon folyó pedagógiai tevékenységet. A szakmai munka átfogó 

értékelése, valamint a tanulókkal kapcsolatos pedagógiai helyzet 

áttekintése negyedévenként, osztályozó értekezleten történik. 

 Fontos, hogy tanulóink tiszteljék a tudást, fejlődjön egyéniségük, hogy 

egészségesen éljenek, hiszen csak így tudnak majd helytállni választott 

középiskolájukban. Ezt segíti iskolánk családias légköre és 

gyermekközpontúsága is. 

 Fontos az akaraterő fejlesztése, célszerű cselekvésre csak törhetetlen 

akaratú emberek képesek 

 Fontos felkelteni és ébren tartani az ismeretszerzési vágyat, tiszteletet 

ébreszteni az emberi értékek iránt 

 Fontos feladatunk továbbá a településrész és az iskola hagyományainak 

megőrzésére, a természeti és épített környezet védelmére nevelni 

tanítványainkat 
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 Iskolánkban hagyománya van a matematika és a magyar oktatás kiemelt 

kezelésének. Célunk, hogy az emelt óraszámú informatika-oktatással és 

az idegennyelv-oktatással ötvözve komplex, logikai-kommunikációs 

képzést valósítsunk meg. 

 A visszacsatolás segítségével az intézmény alkalmassá válik a 

folyamatos önértékelésre, a partneri igények és elvárásoknak megfelelő 

működésre. 

 

A küldetésnyilatkozatban megfogalmazottak elérésére garancia, az 

intézményben működő hatékony minőségfejlesztési munka és a vezetők, 

dolgozók minőség iránti elkötelezettsége. 

 

IV.1.2 Alapelveink: 

Az iskolában közösségi nevelés folyik. Iskolánkban ez a 

nevelőtevékenységünk szorosan összefügg a családokban folyó neveléssel. Az 

alábbi alapelvek biztosítják a közösségi nevelés mellett az egyéni odafigyelést. 

Esélyegyenlőség: Vállaljuk, hogy minden tanulónak személyiségét, aktuális 

pszichés állapotát figyelembe vevő, adekvát pedagógiai fejlesztést, egyéni 

törődést, oktatást, képzést biztosítunk. Ebbe beletartozik a tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, szakemberhez irányítás. 

Az iskolánkba felvett tanulók szüleitől elvárjuk, hogy megismerjék és 

elfogadják pedagógiai elveinket és módszereinket. 

Nyitottság: Tantestületünk minden olyan pedagógiai törekvés, kezdeményezést 

elfogad, amely a gyermeki személyiségfejlesztést hatékonyabbá, teljesebbé 

teszi és célkitűzéseinknek megfelel. 

Komplexitás: Pedagógiánkban nem választjuk szét az oktatást és a nevelést. 

A gyerekeket körülvevő világról minél teljesebb képet kívánunk kialakítani, 

ehhez a már meglévő gyermeki világképet folyamatosan gazdagítjuk új 

ismeretekkel. Az elsajátítandó ismereteket több oldalról és többféle módszerrel 

közelítjük meg. Az eredményes tanulás módszereit, eszközeit, sajátos eljárásait 

is megtanítjuk. 

A gyermekeket érő nevelési hatások (társadalmi, szülői, iskolai) összhangját 

igyekszünk megteremteni, koordinálni, a negatív hatásokat ellensúlyozni a 

személyiség egészséges és harmonikus fejlődése érdekében. 

Személyközpontúság: Munkánkban törekszünk arra, hogy minden 

gyermekünket saját egyéni adottságainak és képességeinek maximális 

kihasználására késztessük, s ezzel együttműködő, önmegvalósító, norma- és 
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szabálytudattal rendelkező, szuverén, erkölcsös személyiség formálódását 

segítjük. 

IV.1.3 Nevelési célok: 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő képesség- és személyiségfejlesztés. 

Nyitottságra való törekvés, érdeklődés felkeltése. 

Hagyományőrzés, hagyományok megismerése, kialakítása, kiemelt 

tekintettel hazánk, népünk és a világ örökségére. 

Az egyén és a közösség harmonikus együttélési formáinak kialakítása, a 

másság elfogadása. 

A demokratikus kötelességeit és jogait ismerő és gyakorló diákközösség 

kialakítása. A természet és az épített környezet értékeinek megismerése és 

védelme. 

Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek 

etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, 

emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a 

társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. 

Ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú 

megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk 

révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen 

eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit 

szolgálták ki. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle 

nacionalizmus – így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok 

történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének 

az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie. 

A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek 

szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség 

(szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, 

hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári 

kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján 

kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e 

rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is. Az 

iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és 

egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen 

a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése. 

Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége 

és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A 

rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a 

stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség 
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harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig 

tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő 

szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a 

tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és - megőrzés ösztönző 

erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek 

tudatos kialakítására és fenntartására, stressz- és feszültségoldás különféle 

ismereteinek elsajátítására, Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a 

mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat 

kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi 

mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. 

A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus 

tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon 

kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki életpályákra való 

szocializáció sikerességének záloga. Olyan magatartás határozza meg a tanulók 

viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak fenntartható 

megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 

rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, 

hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt 

természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka 

világában való hatékony alkalmazhatóságához. A természettudományos 

oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti 

nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű 

ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek 

terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani 

A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan 

fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a 

megújuló erőforrások révén nem csak a természettudományi 

műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az 

iskolai nevelés-oktatás területén. 

 A nevelési célok megvalósítási formái: 

A jövőben is folyamatosan tág lehetőséget kívánunk nyújtani az 

önmegvalósításra. Felkészítjük és segítjük tanulóinkat, hogy megfeleljenek a 

jövő kihívásainak. Tesszük mindezt a családdal közösen munkálkodva. Ezáltal 

képessé válnak arra, hogy megtalálják helyüket és szerepüket a társadalomban. 

Nevelési céljaink megvalósításában fontos szerepe van a tanórán kívüli hasznos 

szabadidő eltöltésére és felkészülésre szervezett napközi otthonnak. 

Csoportjainkat az igényeknek megfelelve az első-négy évfolyamokon 

szervezzük. A felső tagozatos (5-8. o.) gyermekek részére – az igényeknek 

megfelelően - tanulószobai foglalkozást indítjuk. 
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Az iskola által megfogalmazott célok, az indulási hátrányok csökkentése és az 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében a szociális ellátások iskolai szintjének 

kialakítását kívánják meg. Alapvető feladat a szülők igényeinek megfelelően, 

az iskola társadalmi környezetéhez alkalmazkodva az egész napos ellátások és 

a diákétkeztetés biztosítása. Ehhez kapcsolódik gyermekvédelmi 

tevékenységünk, melyet felelősünk szervez, kapcsolatot tartva az érintett 

társszervekkel.  

IV.1.4 Oktatási célok: 

A tanulás iránti igény felkeltése, az önálló tanulás képességének technikájának 

elsajátítása. 

Az érdeklődési kör kiszélesítése, az ismeretek befogadó képességének 

kialakítása. 

A könyv, mint alapvető információhordozó megszerettetése, a kutatómunkához 

való kedv felkeltése. 

Lényeges és lényegtelen adatok megkülönböztetése, az összefüggések 

feltárása, a logikus gondolkodás technikájának kialakítása, önálló 

tapasztalatszerzés biztosítása alapján. 

Az idegen nyelv, a környezeti igényeknek, az európai elvárásoknak megfelelő, 

magas szintű oktatása, a nyelv önálló alkalmazásának elsajátíttatása 

Az informatika, korszerű ismeretszerző lehetőség, a logikai gondolkodásmód 

magas szintű elsajátíttatásának eszköze. 

Egyéni képességek figyelembevételével való differenciált fejlesztés. 

Továbbtanulásra való felkészítés. 

 Az oktatási célok megvalósítási formái: 

Az elfogadott oktatási-nevelési cél érdekében a Szabadság Sugárúti Általános 

Iskola struktúráját és a pedagógiai programját nem rendeli alá egyetlen jelenleg 

ismert pedagógiai irányzatnak sem. Kollégáink lehetőség szerint 

tanulmányozzák azokat, majd egyeztetve saját pedagógiai elveikkel, korábbi 

gyakorlatukkal és a feléjük megnyilvánuló elvárásokkal, kialakították a maguk 

tanítói, tanári hitvallását és módszerét. Mindez rugalmas, mely idomul a 

lehetőségekhez, igényekhez és a tanulói személyiségekhez. Iskolánkban a 

gyermekekhez hasonlóan a pedagógus is a közösség által elfogadott keretek és 

formák között szabadon tevékenykedik. 
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IV.1.5 Az EKKR (Európai Képesítési Keretrendszer) 

kulcskompetenciák beépítése a oktatási-nevelési folyamatokba 

„A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek 

szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári 

léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.” 

 

 A tanulás kompetenciái 

Az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak birtoklásához a tanuló egyéni 

tanulási útvonalakon, belső motivációval ösztönzött tevékenységekkel, 

önszabályozó stratégiák alkalmazásával, a tudás aktív konstruálásával jut el. A 

tanuló az aktív, önirányított tanulás kompetenciáit az élet különböző területein 

változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan, valamint másokkal is 

együttműködve alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. 

A tanuló tisztában van saját érdeklődési körével, tanulási preferenciáival. 

Többféle tanulási stílust és stratégiát ismer, tisztában van azok előnyeivel és 

hátrányaival. Tudja, hogy tanulási kompetenciái közül melyek az erősségei, és 

melyek szorulnak fejlesztésre. 

A tanuló tanulási célokat tűz ki, tanulási stratégiákat és útvonalakat választ, 

tanulási terv szerint halad, a tervet követi, ellenőrzi és értékeli. Metakognitív 

készségeire támaszkodva, előzetes tapasztalatait hasznosítva alkalmazza a 

megszerzett tudást különböző helyzetekben és különböző problémák 

megoldásában. Tanulási tevékenysége során ellenőrzi, értékeli és elemzi 

önmagát a tanulás folyamatában. 

A tanuló felismeri, hogy az adott tanulási feladatnak van érdekes, hasznos 

és/vagy értékes eleme, ezért az esetleges tanulási akadályokat leküzdve 

nyitottan, érdeklődéssel és kíváncsisággal fordul a tanuláshoz. 

Kezdeményező a saját tanulási útvonalának kialakításában, felelősséget vállal 

saját tanulásáért, kitartóan halad tanulási céljai felé. 

 

 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen 

nyelvi) 

A tanuló a nevelés-oktatás kezdeti szakaszában anyanyelvén, majd más 

nyelven/nyelveken szóban, írásban, valamint digitális eszközök 

felhasználásával, kommunikációs szándékkal, folyamatosan és kölcsönösen 

olyan információcserét folytat, amely a gondolatok, érzések és tények hatékony 

kifejezését és értelmezését teszi lehetővé. Az információcsere a hagyományos 

vizuális és auditív, valamint a komplexitást új összetételben hordozó digitális 
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csatornák széles körére terjed ki; az interakció a tudományterületek, a 

művészetek, illetve a társadalmi kontextusok széles skáláján valósul meg. 

A tanuló ismeri anyanyelvének és más nyelveknek a kommunikációhoz 

szükséges nyelvi és nem-nyelvi elemeit, tisztában van a kommunikáció 

szabályszerűségeivel, illetve a kommunikációs helyzetek eltérő 

jellegzetességeivel. Rendelkezik az alapszókincs, a funkcionális nyelvtan és 

stílusok, valamint a nyelvi funkciók ismeretével, azonosítja a verbális 

interakció különféle típusait és a különféle beszélt nyelvi stílusok és regiszterek 

fő jellemzőit. Érti a beszédhang minőségének, az intonációnak, az 

arckifejezésnek, a testbeszédnek és a gesztusoknak a kommunikációban 

betöltött szerepét. 

A tanuló helyesen és tudatosan használja anyanyelvét és a tanult idegen 

nyelvet, hatékonyan teremt és vesz részt interakciókban. Képes megérteni és 

megalkotni különböző típusú és stílusú szövegeket, alkalmazza a 

szövegtípusoknak megfelelő olvasási stratégiákat, és támaszkodik azokra a 

szövegalkotás folyamatában. Birtokában van az aktív meghallgatás 

készségeinek. Felismeri és a kontextusnak megfelelően értelmezi az 

üzenetküldő személy nonverbális jelzéseit a közvetlen és közvetett 

kommunikációban egyaránt. Meggyőzően érvel, figyelembe véve mások 

nézőpontjait. Médiatartalmakat, szövegeket és mozgóképes produktumokat 

alkot, valamint használja a digitális technológia kínálta eszközöket, 

lehetőségeket. 

A tanuló nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyul mások véleményéhez és 

érveihez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekszik. Tapintatos 

nyelvhasználó, és tekintettel van a nyelvi megfogalmazások másokra gyakorolt 

hatására. Fogékony a kulturális különbségekre és érdeklődő azok iránt, 

valamint kíváncsi a különböző nyelvekre és kihasználja az interkulturális 

kommunikációs lehetőségeket. Tisztában van a digitális technológia kínálta 

eszközök etikus és felelősségteljes használatának jelentőségével. Elkötelezett a 

nyelvhelyesség iránt; törekszik a nyelv gazdagságát és szépségét érvényesítő 

igényes kifejezésmódra. 

 

 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák magukban foglalják az információk keresését, 

felhasználását és az adatok kezelésének készségeit, a digitális platformokon 

folytatott kommunikációt és együttműködést, digitális tartalmak létrehozását és 

alakítását (beleértve a saját használatú algoritmusok megalkotását és a 

programozást is). Tartalmazzák továbbá a biztonságos eszközhasználatot 

(beleértve az e-Világ lehetőségeinek kihasználásához és a kiberbiztonsághoz 

szükséges kompetenciákat is), valamint a problémamegoldást. A tanuló 
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digitális kompetenciáit változatos helyzetekben és szerepekben tudja 

alkalmazni az iskolai feladatok megoldásában és a mindennapi élet különböző 

területein, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása 

érdekében. 

A tanuló ismeri a legelterjedtebb operációs rendszereket és alkalmazói 

programokat, a digitális kommunikációs formákat , a problémamegoldáshoz 

szükséges algoritmusokat, valamint a digitális környezet lehetőségeit és 

veszélyeit. Tudja, hogyan lehet megvédeni a magánszférát, a személyes 

adatokat és a digitális identitást. Ismeri a különböző digitális eszközök és 

hálózatok alapvető funkcióit, figyelembe veszi a digitális technológiák 

alkalmazásának jogi és etikai alapelveit. 

A tanuló készségszinten alkalmazza az elterjedten használt operációs 

rendszereket, a szövegszerkesztő, a bemutatókészítő, az adatkezelő, az 

adatfeldolgozó, a grafikus-, hang-, videoszerkesztő, a böngésző- és a 

levelezőprogramokat. Ezek felhasználásával információkat keres, gyűjt, tárol, 

feldolgozást végez, illetve digitális tartalmakat hoz létre, digitális csatornákon 

keresztül kapcsolatot teremt, kommunikál, és másokkal együttműködve 

dolgozik különböző feladatokon, a problémák megoldása során algoritmikusan 

gondolkodik. 

A tanuló a digitális eszközökben lehetőségeket, a mindennapi tevékenységek 

támogatását, a jövő fejlődési irányát látja. Minden helyzetben felelősen és 

etikusan alkalmazza a digitális technológiát. Nyitott és fogékony a digitális 

eszközök, technológiák és tartalmak iránt, kihasználja azok lehetőségeit, de 

kritikusan kezeli azonline elérhető tartalmakat, az online kommunikációt és 

annak résztvevőit. 

 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

Az iskola a tanulók tudásalapú világképének kialakításához, valamint a 

technológiaalapú fejlődés megértéséhez és kritikus értelmezéséhez a 

tudományos és technológiai gondolkodás kompetenciáinak fejlesztésével járul 

hozzá. Ezen kompetenciák folyamatos fejlődése magában foglalja azokat a 

folyamatokat, amelyek meghatározóak a kvantitatív és kvalitatív adatok 

összegyűjtése, rendszerezése, az információk különböző logikai eljárásokkal 

történő átalakítása, értelmezése és elemzése terén. A tanuló modellek 

segítségével gyakorolja a jelenségek közötti összefüggések értelmezését, 

illetve a rendelkezésére álló adatok és tények kritikai és kritikus mérlegelése, 

elemzése alapján történő következtetési és döntési folyamatokat. 

A tanuló megismerkedik a matematika, a társadalomtudomány és a 

természettudomány modelljeivel, valamint adatgyűjtő, adatelemző 
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eszközeivel, módszereivel, az empirikus megközelítés (például kísérlet, 

megfigyelés, modellezés) alapvető eljárásaival. Az egyes tanulási területeken 

belül elsajátítja azt a tudást, amelynek alapján azonosítani képes az adat, a tény 

és a bizonyíték jellemzőit, felismeri a tudományos szempontból helytálló 

megállapítások és áltudományos állítások közötti különbségeket. A 

problémamegoldás során alkalmazni tudja az analizáló, szintetizáló és 

algoritmizáló gondolkodási formákat, valamint az induktív, deduktív és 

abduktív következtetések szabályait, alkalmazási területeit. 

A tanuló a matematika, a társadalomtudomány és a természettudomány 

modelljeit és adatgyűjtő, adatelemző eszközeit, módszereit használva 

készségeket sajátít el a környező világ jelenségeinek megértéséhez. Gyakorolja 

az e jelenségek megértésére irányuló kérdések megfogalmazását, a tényeken 

alapuló következtetések levonását és az azokra alapozott döntések 

meghozatalát. Összetett gondolatokat elemezve felismeri az összefüggéseket, 

ismeri az együttjárás és az oksági viszonyok különbségét, a kölcsönhatásokat, 

az alkalmazandó stratégiai lépéseket; ezeket képes verbális és vizuális 

formában megjeleníteni, felhasználva az IKT nyújtotta lehetőségeket is. 

A tanuló érdeklődik a tudomány és a technológia bizonyos területei iránt, 

felelősen viszonyul ezek kritikai értékeléséhez, szem előtt tartja a biztonsággal 

és a fenntartható környezeti fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket, valamint azok 

etikai vonatkozásait. Az érdeklődési körébe tartozó területeken motivált a 

problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a bizonyítékok 

keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések 

levonására. A mindennapi életét érintő kritikus helyzetekben megalapozott 

információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik. 

 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az iskola feladata, hogy a tanulók iskolai életének irányítása és megszervezése 

során támogassa a hatékony és kiegyensúlyozott társas kapcsolatok, a pozitív 

énkép, illetve a változásokhoz is alkalmazkodni tudó egyéni életmód 

kialakításában alapvető jelentőségű készségek megszerzését. A személyes és 

társas kompetenciák kialakítása során az iskola külön hangsúlyt helyez a 

szomatikus egészséggel, a szocio-emocionális jólléttel, a biztonsággal, az 

emberi kapcsolatokkal, a hétköznapi technológiai eszközök használatával, 

valamint a személyes pénzügyi tevékenységek lebonyolításával és a fogyasztás 

megszervezésével kapcsolatos kompetenciákra. 

A tanuló azonosítja saját képességeit és érdeklődését, elsajátítja a szomatikus, 

mentális és érzelmi egészség alapvető ismereteit, felismeri a kockázati és 

védőfaktorokat, a lehetséges baleseti forrásokat, az egészséget károsító, 

veszélyes szokásokat, tevékenységeket. Megérti a különböző társadalmakban 
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és közegekben széleskörűen elfogadott magatartási és kommunikációs 

szabályokat. Tudja, hogyan keressen tanulási, képzési és életpálya-tervezési 

információkat és támogatást. Felismeri a média befolyását az életmódra, a 

személyes, a csoport- és a nemzeti identitásra, valamint a közösségi normákra, 

a fogyasztói szokások irányítására. 

A tanuló megszervezi saját és a társakkal együtt történő tanulását, azt értékeli, 

a saját vagy a közös tudást megosztja, ha szükséges, támogatást kér. Megtervezi 

saját életpályáját, tanulási, életpálya- vagy jólléti célokat tűz ki, és belső 

motivációját folyamatosan alakítja, fejleszti. Napirendeket és hosszú távú 

cselekvési terveket készít, értékeli ezek megvalósulását. Társas helyzetekben 

felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként végez különböző 

tevékenységeket. Az akadályokból következő válsághelyzetekre megküzdéssel 

válaszol, alkalmazza az egyéni vagy közösségi krízis- és konfliktushelyzetek 

kezelésének módszereit, döntéseket hoz, és azok alapján jár el. Kritikus 

fogyasztói szemléletet és helyes táplálkozási szokásokat sajátít el. 

A tanuló törekszik saját személyes, társas és testi jóllétének kialakítására, 

valamint az egész életen át tartó tanulás megvalósítására. Élethosszig tartó 

cselekvő, tevékeny, olyan testileg is harmonikus szokásrendszert alakít ki, 

amelynek része a nemek közötti különbségek tiszteletben tartása, a szexuális 

viselkedéskultúra, az egészségügyi tudatosság és a környezet tisztelete. 

Értékesnek tekinti az együttműködésre való törekvést, az asszertív viselkedést, 

mások tiszteletét, a kompromisszumokra, lehetőség szerint konszenzusra való 

törekvést, gondolkodásbeli elfogultságának, előítéleteinek felismerését és 

megváltoztatását. Saját tevékenységeire, élethelyzetére és visszajelzésekre 

reflektálva reálisan szemléli önmagát, önértékelése pozitív. 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális 

tudatosság kompetenciái 

A tanuló ezen kompetenciák elsajátításával képessé válik arra, hogy értékesnek 

tartsa a kreatív ötleteket és produktumokat, az innovatív tevékenységeket, és 

önmaga is kreatív alkotásokat hozzon létre egyes tanulási területeken, valamint 

elsajátítsa az esztétikai átélés és a művészi önkifejezés rekreációt támogató 

elemeit. A tanulók megtanulják értékként kezelni, hogy a saját gondolataik 

kifejezését és mások véleményének befogadását sokféle szempont alapján 

tudják megvalósítani. 

A tanuló ismeri az ország, a nemzet, Európa és a világ kulturális örökségének 

fő elemeit. Felismeri, hogy a nyelvek, a hagyományok és a kulturális termékek 

kifejezései miként befolyásolják mások gondolkodását és viselkedését, az 

egyénnek a világról alkotott elképzeléseit. A tanuló összefüggéseiben látja és 

értelmezi, hogy a kreatív találmányok és művészeti produktumok milyen 
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módon járulnak hozzá a jelenkori mindennapi élet, valamint az életmód 

alakításához. 

A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek magukban foglalják a figurális 

és elvont gondolatok, tapasztalatok és érzések empátiával történő befogadását 

és kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

A készségek kiterjednek a kreatív tevékenységek lehetőségeinek felkutatására, 

a kreatív tevékenységekbe történő aktív bekapcsolódásra. 

A tanuló értékesnek tartja a kiemelkedő feltalálók és művészek alkotásait, 

előadóművészetét, elfogadóan viszonyul a kiemelkedő életművekhez, 

teljesítményekhez, és nyitott azok befogadására. Kritikusan gondolkodik a 

kreatív találmányok és művészeti alkotások értékteremtő és személyes 

életmódot befolyásoló szerepéről. Értékesnek tartja a kultúra sokféle 

kifejezésmódja iránti nyitottság kialakítását, megőrzését, tiszteletben tartja az 

alkotásokat, valamint a produktumok létrehozóinak szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogait. 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A munka világához kapcsolódó kompetenciák fejlődése esetében a tanuló 

nyitottá válik a különböző munkakörökhöz tartozó szerepek betöltésére, 

növekvő mértékben jellemző lesz rá a vállalkozási hajlandóság,na 

kezdeményező hozzáállás és az új ötletek iránti pozitív attitűd, a jövőbe vetett 

bizalom, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek minőségi szintű 

kidolgozása. 

A tanuló olyan eltérő helyzeteket, eseményeket és lehetőségeket ismer és 

tapasztal meg a munka világából, amelyek módot adnak arra, hogy jövőjének 

alakítását, a tanulmányi feladatok során felmerült ötleteit személyes, társas és 

szakmai cselekvésekben valósítsa meg. Megérti, hogyan alakulnak ki a 

munkaerőpiaci lehetőségek, miben különböznek egymástól az egyes 

foglalkozások, felismeri saját erősségeit és fejlesztendő területeit, tudatosulnak 

benne a munkavégzéssel kapcsolatos jogi és etikai alapelvek. 

A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek elősegítik, hogy alkalmazkodni 

tudjon a munka világát és saját munkakörét, valamint feladatait érintő 

változásokhoz, továbbá az azokra való felkészülés érdekében egyéni és 

csoportfeladatokban képes különböző szerepeket betölteni. Kreativitását, 

képzeletét, problémamegoldó és kritikai gondolkodását az innovációs 

folyamatokba történő bekapcsolódással fejleszti. Munkavégzéssel kapcsolatos 

feladatai során rövid és hosszú távú terveket készít, célokat tűz ki, a tervekben 

lefektetett feladatsorokat kivitelezi, illetve, ha szükséges, új célokat keres. 
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A tanuló törekszik arra, hogy a változó szerepekhez újító módon és rugalmasan 

alkalmazkodjon, kritikusan, kreatívan és reflektíven gondolkodjon, megőrizze 

kíváncsiságát és nyitottságát, kezdeményezzen, és kitartó legyen céljai 

elérésében. A tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és 

minőségéért, értékesnek tartja a másokkal való együttműködést, és bizakodva 

gondol saját jövőjére, az életpályája alakulására. 

 

 További releváns kompetenciaterületek 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek 

fejlesztése áll pedagógiai munkánk középpontjában: 

Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal 

(benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a 

gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros 

műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra 

épül, továbbá szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is. 

Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira 

koncentrál. 

Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása. 

Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés. 

Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe 

vételével. 

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés 

képessége), melynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra 

szocializálás.  

Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) 

elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája. 

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, 

mely nem irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a 

nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára. 

IV.1.6 A célokhoz kapcsolódó szerkezet 

 alsó tagozat 

Az iskola első évfolyamain a pedagógus személyisége domináns tényező. A 

készségtantárgyakat lehetőség szerint fokozatos beléptetéssel szakosítva 

oktatjuk, míg az alapozásban meghatározó magyar nyelv és irodalom, 

matematika, környezetismeret tantárgyakat az osztályfőnökök tanítják. E 
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lépcsőzetesség megvalósításával diákjaink könnyebben készülnek fel a felsőbb 

évfolyamok struktúrájára, ugyanakkor a tanító személyes varázsa is 

megfelelően érvényesül. 

A gyermekek iskolába lépésétől elsődleges célunk, hogy második otthonuknak 

tekintsék az intézményt, megtalálják önkifejezésük egyéni formáit, és játékos 

módon szokjanak hozzá az iskolai légkörhöz és követelményekhez. Ennek 

szellemében meghatározó szerepet kapnak a művészetek, valamint az életvitel 

és gyakorlati ismeretek.  

Az élménynyújtás fontos részét képezi a környezetismeret tantárgy is. Ez nem 

csupán az iskolapadhoz kötött ismeretátadást jelenti, hanem a természeti 

szépségekkel való közvetlen kapcsolatot is. Ennek keretében a tanulóink a 

tanórák mellett részt vesznek szakkörökön, sétákon és kirándulásokon, és – 

önkéntes alapon – erdei iskolában. 

Tanulóink gyermekjátékokkal és kézműves foglalkozásokkal kiegészítve 

megismerkednek a természethez, évszakokhoz és jeles napokhoz kötődő 

népszokásainkkal, hagyományainkkal. Ismereteiket osztálykeretben és iskolai 

szintű rendezvényeken egyaránt bemutatják társaiknak és szüleiknek. 

Az angol nyelv tanulására első évfolyamtól lehetőséget nyújtunk az érdeklődő 

tanulók számára, mellyel megalapozzuk a felső tagozatos emelt óraszámú 

oktatást. 

Az angol nyelv oktatása negyedik évfolyamtól kötelező. 

Legnagyobb óraszámban a magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása folyik. 

Ez kiegészül a dráma és könyvtárhasználat területeivel, valamint 1-2. 

évfolyamon a környezetismeret tantárgy tananyagával. Az alsó tagozaton az 

alapkészségek kialakítása a cél. Ez lényegében a szövegértő olvasást, elemző 

készséget, lényegkiemelést, biztos fogalmazáskészséget és az életkornak 

megfelelő tudatos helyesírást jelenti. Ezek megvalósítása és rögzítése által 

tanulóink képessé válnak a felsőbb évfolyamokon oktatott tantárgyak 

ismeretanyagának gyorsabb és stabilabb elsajátítására.  

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a matematika tantárgy oktatására. Az 

alapműveletek biztos tudása mellett a logikus gondolkodás megalapozására 

törekszünk. 

Jelentős szerepet kap a testi nevelés, tanórai és azon kívüli formákban egyaránt. 

Alsó évfolyamokon szervezett keretben délutánonként főként a 

tömegsportforma érvényesül, de iskolánkban helyet adunk a külső, önköltséges 

alapon szervezett kezdeményezéseknek is.  

A testnevelés órákon tenisz oktatást szervezünk, a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével. 
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A törvény által megszabott keretek között megvalósítjuk felmenő rendszerben 

a mindennapos testnevelést. 

A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus 

tapasztalatok útján való értékelése.  

A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis 

időkeret, iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, 

pályázati programok stb.).  

A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés 

érdekeit szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi 

nevelési és más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és 

a konfliktuskezelés terén éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban. 

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei 

valamennyi képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az 

egyéb foglalkozások során.     

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a 

tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés 

érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való szocializálása, mely minden 

foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás 

háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban. 

 Felső tagozat 

A felső tagozaton szaktanáraink munkáját alapvetően a fokozatosság, a 

tantárgyak, évfolyamok anyagának komplexitása és egymásra épülése 

határozza meg. 

Fokozatosan csökken a játékos formában érvényesülő ismeretátadás és mind 

nagyobb szerepet kap, a tanulói önálló munka, a megtapasztalás nagy élményét 

követő törvényszerűségek észrevétele, feltárása. 

A felső tagozat végére célunk, hogy minél többen képesek legyenek szabályok 

önálló megalkotására, megfogalmazására, törvényekre döbbenjenek rá, 

vegyenek észre logikai összefüggéseket, minél többen legyenek képesek tanári 

segítséggel, irányítással kisebb kutató munkákra, pályamunkák megírására, 

versenyeken való eredményes szereplésre. 

Folytatva az alsós elveket a felsőbb évfolyamokon is kiemelt tantárgyként 

kezeljük a matematika és anyanyelv tantárgyakat. 
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Fontos teendőnknek tekintjük a természettudományos gondolkodásmód 

alapozását. 

A készségtárgyak iránti érdeklődés az alapismeretek elsajátításán túl az igényes 

alkotói munka megszerettetésére is szolgál. Különös hangsúlyt fektetünk a 

gyakorlati ismeretekre, az egyéni tapasztalatszerzésre minden 

készségtantárgyon belül. 

A mozgókép- és médiaismeret anyagát az anyanyelvi és az informatika 

tantárgyak kereteibe integráljuk. 

A vizuális kultúrát folyamatosan fejlesztjük, mely a rajz tárgy keretén belül 

valósul meg. Új ismereteken túl, szándékozunk alapvető művészettörténeti 

ismeretek megtanításával is felkelteni az igényt a szépség felfedezésére, 

meglátására, elfogadására. 

Fontos szerepet szánunk a technika tantárgyban oktatott pályaorientációnak és 

életvitel témáknak, továbbá a gyakorlati politechnikai ismereteknek. 

Az angol nyelvet emelt óraszámban oktatjuk, építve az alsó tagozat alapozó 

munkájára. 

Az idegen nyelvet játékos formában beszéd centrikusan, fokozatosan egyre 

tudatosabban próbáljuk elsajátíttatni. 

A tantárgyi szerkezet és az ismeretanyag mennyiségének fokozatosan növekvő 

átadása elősegíti diákjaink biztos továbbtanulását, az alapműveltség elemeinek 

szükséges rögzülését. 

Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés 

hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi 

fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a 

nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki 

órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A 

nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a 

kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt 

lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül. 

Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell 

megfelelő teret engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú 

fejlesztésnek. 

Az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati 

jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a 

fizikailag aktív és egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex 

intézményi mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési programmal 

való összhangját képes megjeleníteni a lelki egészség fejlesztésével 

egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok); 
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Az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a 

közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a 

tolerancia fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok 

nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös jelentősége van történelem, 

magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk 

elkövetett bűntettek tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori 

sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az alapvető emberi jogi 

(alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az 

Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével 

igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz 

juttatni, mely a felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, 

pozitív demokráciaképpel rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú 

területe. 

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a 

tanulók számára; 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 

komplex fejlesztése. 

 

 Emelt óraszámú informatikaoktatás 

A tantárgyat 1992 óta eddig emeltszinten oktattuk 1. osztály félévétől. Sajnos, 

az új kerettanterv erre a formára a gyakorlatban nem ad lehetőséget, ezért a 

továbbiakban a kerettanterv által megjelöltekből az „emelt óraszámú képzést” 

vezetjük be, kezdve alsó tagozatban 2. osztályától évfolyamonként két fél 

csoport részére. 

Az informatika ilyen irányú oktatását azok a gyerekek kapják: 

 akiknek a szülei igénylik 

 akik megfelelő tanulmányi átlagot érnek el az első osztályos 

tanulmányi munkájuk folyamán 

 a képességmérő teszten megfelelően teljesítenek 

4. évfolyamon belép az informatika tantárgy. Ezt – a tanulólétszám 

függvényében – csoportbontásban tanítjuk, a haladó és kezdő szintnek 

megfelelően. Felső tagozaton az intézmény helyi tantervében az óratervek 

táblázatban részletezett órafelosztás alapján, amely eltér a választott 
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kerettanterv óraszámaitól a szabadon tervezhető órakeret adta lehetőségek 

alapján. 

 

 Emelt óraszámú angol nyelvoktatás 

A tantárgyat 2018/2019-es tanévtől felmenő rendszerben első osztálytól 

vezetjük be, a kerettanterv szabadon felhasználható órakeret nyújtotta 

lehetőség alapján. Első osztályban minden gyermek számára biztosítjuk az 

angol oktatását előkészítő jelleggel. 2. osztálytól fél osztály részére biztosítjuk 

az emelt óraszámú angol tanulását. Az angol nyelv ilyen irányú oktatását azok 

a gyerekek kapják: 

 akiknek a szülei igénylik 

 akik megfelelő tanulmányi átlagot érnek el az első osztályos első 

féléves tanulmányi munkájuk folyamán 

A többi tanulónak, akinek szülei továbbra is igénylik az angol tanulását, 

szakköri formában biztosítjuk a részvételt. 

 Délutáni elfoglaltság, egész napos iskola 

Az új köznevelési törvény lehetőséget ad az egész napos iskolai oktatás 

megszervezésére. 

Iskolánk nyitott az új lehetőségre, így – amennyiben minimum egy osztály 

létszámának megfelelő gyermek szülei igénylik – a törvényben előírtak alapján 

megszervezzük az egész napos iskolai oktatást. 

Alsó tagozaton az egész napos oktatást a tanórák és a gyakorlás, ismeretrögzítés 

ötvözésével, a szabadidős tevékenységek beépítésével kívánjuk megvalósítani. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban NKT.) 

46. §. (1) bekezdése értelmében a tanuló kötelessége, hogy az iskolában részt 

vegyen a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Törvényi 

kötelezettségünknek megfelelően iskolánk biztosítja a tizenhat óráig történő 

foglalkozások megszervezését gyermekek számára.  

A NKT. 55. § (1) bekezdése értelmében ez alól az intézményvezető – szülői 

kérésre – felmentést adhat, melyről a szülőt határozatban tájékoztatja. 

Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi 

eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja.  

 

A hagyományos iskolai oktatási formában is szervezünk délutáni programokat: 
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Azoknak a tanulóinknak, akik szülei igénylik, biztosítjuk 1-4. osztályban a 

napközis foglalkoztatási formát, ennek keretein belül biztosítjuk a tanulási időt, 

valamint a szabadidős elfoglaltságot. 

Amennyiben igény merül fel 5-6. osztályban a napközis ellátásra, számukra is 

biztosítjuk. 

5-8. osztályos tanulóink számára – igény alapján – tanulószobai foglalkozást 

biztosítunk. 

 

Továbbra is biztosítjuk tanulóink számára délutánonként a hagyományos 

szabadidős foglalkozásokat: 

 énekkar 

 szakkörök 

 sportfoglalkozások 

 felzárkóztatás 

 fejlesztés 

 osztálykeretű szabadidős tevékenységek 

 iskolán kívüli programok 

 hagyományos iskolai programjaink 

 „Iskolaváró” 

1998. évben az óvoda és iskola közti átmenet megkönnyítésére, szülői, tanítói 

igényre vezettük be az „iskolaváró” elnevezésű tanfolyamunkat leendő 

tanítványaink számára. Februártól májusig heti 1 alkalommal (2x25 percben 

sok játékkal, bábozással, verstanulással, rajzolással, sport tevékenységgel 

fűszerezve) ismerkedhetnek meg a gyerekek az iskola pedagógusaival, a 

környezettel, az iskola szokásrendjével, s nem utolsó sorban egymással. 

Ennek a lehetőségnek az előnyével indul a tanév: így szorongó, riadt szemű 

elsősök nincsenek iskolánkban, hiszen kedves ismerős már szeptemberre a 

tanító néni, az osztálytársak, s biztonságot nyújt a tanterem is. 

IV.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai faladatok: 

IV.2.1 Énkép, önismeret 

„Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, saját befogadó-

alkotó tevékenysége során alakulnak ki, úgy, mint a személyiségére jellemző 

egyéb tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és 

aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, 

képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott 

elvárásoktól. Az értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók 

önképébe, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, 
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azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított 

tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a tanulók 

képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, 

készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás 

egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek 

érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. 

IV.2.2 Általánosan 

Minden gyermek sok lehetőség hordozója. A személyiségfejlesztésben két 

alapvető tényezőről beszélünk: a fejlődésről és a fejlesztésről. A személyiség 

alakítása, fejlesztése a nevelés feladata, amelynek alapformája, eszköze a 

nevelés és oktatás. Ennek keretében szerzik meg a tanulók a helyi tantervben 

meghatározott ismereteket. Nem elégedhetünk meg azonban azok puszta 

átadásával. Szükséges, hogy a gyerekek a gyakorlatban is alkalmazni tudják a 

tanultakat. Ehhez jártasságokat, készségeket kell kialakítanunk, amit csak 

tervszerű gyakorlással érhetünk el. Az ismeretek átadása, a gyakorlás, a munka 

során fejlődik, a tanulók megismerő tevékenységének (észlelés, érzékelés, 

megfigyelőképesség, emlékezet, képzelet, gondolkodás) fejlesztésével. Az 

ismeretek átadásán és a gyakorláson túl szokásokat, erkölcsi tulajdonságokat 

kell kialakítani, gazdagítani kell tanítványaink lelki, érzelmi világát, erősíteni 

akaratukat, fejleszteni ízlésüket. Az oktató munka szempontjából feltétlenül 

hangsúlyozni szeretnénk a folyamatjelleget. Nem elkülönülő, egymástól 

tudomást nem vevő tantárgyakról, tanítási órákról, véletlenszerű tanórán kívüli 

foglalkozásokról van szó, hanem teljes tanévekre, több évre gondosan 

kimunkált folyamatról, melyet tantervi keretekbe öntve a Sugárúti Iskola Helyi 

Tantervében is megfogalmaztunk. Olyan tanítási folyamatot szeretnénk 

tanítványainknak biztosítani, amelyben a különböző nevelési, oktatási 

tényezők eltérő természetű törekvései úgy kapcsolódnak össze, mint a 

fogaskerekek fogai. 

Feladataink 

Olyan környezet megteremtése, amelyben a személyiség a legteljesebben 

fejleszthető. 

Az iskola ne csak oktasson, tanítson, hanem nevelje is a felnövekvő 

nemzedéket. 

Az iskola legyen képes az oktatott gyermekek esetleges hátrányainak 

korrekciójára is. 

 Színes iskolai élet megteremtése. 

 Egészséges, kulturált életmódra nevelés. 

 A természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló 

fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése 
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IV.2.3 A tanulás tanítása és megtanulása 

El kell érni, hogy a tanuló kialakítsa saját tanulási stratégiáját, ezt a pedagógus 

a motiváció folyamatos fenntartásával ösztönzi. A tanuló legyen képes a 

figyelme megfelelő mértékű összpontosítására, képesnek kell lennie a közös 

munkára és tudásának másokkal való megosztására, és tisztában kell, legyen 

saját munkája értékelésére. 

A tanulás nem csupán ismeretelsajátítás, hanem magában foglalja valamennyi 

értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola 

alapfeladata. 

A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy 

felkeltse az érdeklődést, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket 

tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek 

szert a tanulás tervezésében. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak 

az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a 

könyvtári- és más információforrások használata elsősorban a következőket 

foglalja magában: 

 az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom 

fejlesztése) 

 az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott 

tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás 

módszerei, kooperatív munka 

 az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a 

gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és 

szokásának kibontakoztatása 

 az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, 

módszereinek elsajátítása: a könyvtári ismeretszerzés technikája, 

elektronikus dokumentumok használata, adatgyűjtés, 

témafeldolgozás, forrásfelhasználás. 

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási 

módjait, vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és 

ezekre alapozza a tanulás fejlesztését.  

IV.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

IV.3.1 Az oktatási- nevelési tevékenység közegészségügyi feltételei: 

 A törvény által előírt iskolaorvosi ellátás, szűrések, védőnői ellenőrzés 

 Iskolafogászati ellenőrzés, kezelés 

 Az előírásoknak megfelelő iskolaorvosi szoba. 
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 Az egészségügyi normák betartása,  

 A terhelés napi egyenletes elosztása 

 Elegendő szabad levegőn eltöltött idő 

 Mindennapos testnevelés a törvény által előírt formában. 

 Az iskola helyiségei 

 Egészségügyi előírásoknak megfelelő világítás, 

 A termek megfelelő fűtése, szellőztetése, 

 A közétkeztetés körülményei 

 Ebédlővé átalakítható tantermek 

 A HACCP előírásainak megfelelő tálalás biztosítása 

 Az NNK rendszeres ellenőrzésével működő büfé 

 Az iskola adottságainak, feltételeinek és az előírásoknak megfelelő 

személyi higiéné biztosítása 

 WC, ivó kutak, kézmosók, öltözők, zuhanyzók 

IV.3.2 Feladatok 

 Osztályfőnökök ismeretterjesztő tevékenysége 

 Tantárgyi lehetőségek kiaknázása 

 Felvilágosító előadások szervezése 

 A témához kapcsolódó programok 

 Egészséges életszemlélet kialakítása 

 Egészséges táplálkozási szokások megismertetése és kialakítása 

 Drog prevenció és szenvedélybetegségek megelőzése 

 Megfelelő higiéniai szokások kialakítása 

Fontos megerősíteni: 

A rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

Az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát;  

A stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki 

kiegyensúlyozottság elérésében 

Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és 

betartatása. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

A rendszeres 

testmozgásra való 

igény kialakítása 

 A három kondicionális 

alapképesség (erő, gyorsaság, 

állóképesség), a koordinációs 

képességek (egyensúly, 

térérzékelés, 

reakciógyorsaság, 

ritmusérzék, hajlékonyság)  

fejlesztése.  

 A sportjáték komplex 

szerepének kihasználása. 

 Mindennapos testmozgás 

gyakorlati alkalmazása (heti 5 

testnevelés óra + min. 2 

alkalommal játékos 

testmozgás egyéb 

foglalkozásokon). 

 - komplex intézményi 

mozgásprogram tanévre 

aktualizált feladattervének 

kialakítása és megvalósítása. 

A kondicionális és 

koordinációs 

alapképességek az 

életkornak megfelelő 

szinten legyenek (Eurofit-

mérés). 

 

 

 

 

 

 

 

Az aktív, mozgásos 

tevékenységek az iskolai 

élet minden területét 

fogják át.  

Az egészséges 

„fair–play” uralta 

versenyszellem 

kialakítása 

 A céllal szorosan összefüggő 

felnőtt életben 

nélkülözhetetlen pozitív 

tulajdonságok (küzdeni tudás, 

alázatosság, hazaszeretet, 

kitartás, büszkeség, önismeret, 

önuralom) fejlesztése. 

 A közösségbeli „én-szerep” 

felismerése. 

A tanulók:  

 vegyenek részt aktívan 

a különböző iskolai, 

kerületi sport-, illetve 

tanulmányi 

versenyeken, 

diákolimpiákon;  

 alakítsanak ki közös 

érdeklődésen alapuló, 

tartalmas baráti 

kapcsolatokat. 

Az egészséghez és 

az egészséges 

környezethez való 

igény kialakítása 

 Megtanítani, bizonyítani, 

hogy alapvető értékünk az 

egészség.  

A tanulók: 

 ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális 

alapelveit; 
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Célok Feladatok Kritériumok 

 Kialakítani, hogy az egészség 

egy soktényezős fogalom. 

 Az egészség megvédésére, 

megőrzésére, visszaszerzésére 

vonatkozó közérthető, de 

tudományos ismeretek 

átadása. 

 Annak tudatosítása a 

tanulókban, hogy az 

élethossziglani öntevékeny 

testedzés, az önálló sportolás 

és a motoros önkifejezés 

fontos eszköze a személyiség 

fejlesztésének és a lelki 

egészség megőrzésének.  

 Tudatmódosító szerekkel 

kapcsolatos prevenció. 

 Az egészségmegóvó 

alternatívák terjesztése, 

gyógynövények, 

természetgyógyászat. 

 A saját testkép megismerése és 

a testtudat kialakítása a 

tanulókban az 

egészségtudatos, az egészség- 

megőrzést preferáló 

magatartás fontos része.  

 A helyes napirend kialakítása. 

 A környezetszennyezés, mint 

egészségkárosít 

tevékenységforma vázolása. 

 Az egészséges életmód-

tréningek beépítése az iskolai 

programokba (sport- és 

egészségnapok). 

 legyenek igényesek a 

személyes higiéniát 

illetően; 

 ismerjék és 

alkalmazzák az 

egészség megóvásának 

lehetőségeit és 

alternatíváit; 

 legyen tudatos 

stratégiájuk, 

egészségük 

megőrzésére. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

 - A „természet-iskola” 

tevékenységek megszervezése 

és megtartása (tanulmányi 

kirándulások, erdei iskolák, 

séták). 

Önismeret, 

önuralom, a 

társadalmi normák 

szerinti viselkedés 

és pozitív 

gondolkodás 

kialakítása 

 Értékorientáció, személyes 

példamutatás, azaz a tanári 

magatartás legyen modell 

értékű. 

 Tolerancia és empátia 

fejlesztése. 

 A kapcsolatok, problémák 

konfliktusmentes megoldására 

való igény kialakítása, 

fejlesztése. 

 A stressz- és feszültségoldás 

alapvető fontossága az 

interperszonális kapcsolatok 

kezelésében. 

A tanulók:  

 iskolai életükben 

nyilvánuljon meg a 

felnőttek és társak 

tisztelete; 

 ismerjék fel a jó és 

rossz tulajdonságokat; 

 legyenek fogékonyak a 

tanárok által nyújtott 

modellekre; 

 tudjanak könnyen és 

vidáman 

alkalmazkodni a 

változó 

élethelyzetekhez. 

A biztonságos 

életvezetés 

elsajátítása 

 A fejlett technikai eszközök 

szakszerű és biztonságos 

használatának bemutatása, 

megtanítása. 

 Rávilágítás a lehetséges 

veszélyforrásokra. 

 Annak tudatosítása, hogy az 

egészségtudatos magatartásra 

szocializálásnak szerves része 

a lelki egészség erősítése és 

fejlesztése, a szükséges 

prevenciós folyamatok és 

tevékenységek kialakítása. 

 A KRESZ, munkavédelem, 

elsősegélynyújtás 

A tanulók:  

 ismerjék a KRESZ, az 

elsősegélynyújtás és 

munkavédelem reájuk 

vonatkozó szabályait 

és alapelveit. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

elsajátíttatása, ilyen jellegű és 

témájú vetélkedők szervezése. 

IV.3.3 Mindennapos testnevelés 

A „mai” gyerekeket a sport, a mozgás igénye felé kell fordítani, mert a 

mozgásra fordított-fordítható idejük igen korlátozott. Nem szabad 

megfeledkeznünk a sport közösségfejlesztő hatásáról sem. Feladatunk, hogy 

egyre több gyermeket vonjunk be az iskola sportéletébe. 

A mindennapos testnevelést felmenő rendszerben a törvény által előírt 

formában valósítjuk meg. 

A testnevelés órákon heti két órában tenisz oktatást szervezünk a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével. 

 

IV.3.4 Komplex intézményi mozgásprogram 

 A komplex intézményi mozgásprogramok egészségügyi szempontból 

megközelítve két fontos célt szolgálnak. Egyrészt az egészséghez szükséges 

mértékű testmozgás biztosítását, másrészt az improduktív idő csökkentését 

jelentik.  

Fő feladatuk, hogy ismereteket közvetítsenek a rendszeres, tudatos fizikai 

aktivitás lehetőségeiről, másrészt olyan pozitív érzelmeket formáljanak, 

amellyel megerősíthető a fizikailag aktív életmód. Fontos feladat a 

mozgásfejlesztés, mely a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi és lelki 

aktivitásra is kihat.  

Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő 

lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása.  

A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

A komplex intézményi mozgásprogram olyan módszereket, megoldási 

lehetőségeket kínál, amely hozzájárul a gyermeki kompetenciák fejlesztéséhez, 

sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőségekhez. A játékos mozgás kapcsolódik az 

aktuális gyermeki tevékenységekhez, testükkel is megélhetik, elmélyíthetik 

tapasztalataikat. Egy komplex mozgásprogram részelemként is hatékony. 

Olyan megoldási módokat alkalmaz, melyekkel örömtelivé és játékossá tehető 

a gyermekek mozgásfejlődése. 
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1.) Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba 

(sport- és egészségnap, részvétel különféle helyi szervezésű fittségi és más 

sportprogramokon).  

2.) A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori 

sajátosságoknak megfelelően épüljenek be az óratervi órákba. Iskolánkban 

jelenleg ez a fentiek szerint van kidolgozva. 

3.) Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai 

foglalkozásokon a foglalkozási programban foglaltak szerint, míg a 

különféle szabadidős tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 

%-a erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi 

jelleghez igazodóan. 

4.) Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb 

időkeretben és változatosabb programokkal képviseltessék magukat a 

sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkörök). Ezt elsősorban az 

alapsportok (atlétika, torna, labdajátékok) tekintetében kell 

megvalósítanunk. 

5.) Az éves munkatervben a szorgalmi időszak egy-egy szakaszához legyen 

egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és 

napközis időkeretben szervezett tevékenységének kiemelt iránya legyen. 

Ennek megfelelően ősszel a szabadtéri labdajátékok (labdarúgás, 

kézilabda), télen a teremsportok (röplabda, torna), a tavaszi időszakban 

pedig az atlétika kerüljön előtérbe. 

6.) Az intézmény kapcsolatrendszerének keretében a településen működő más, 

sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az 

iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai 

együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott 

programok támogatása céljából. 

7.) A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi 

eleme legyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. Ennek 

keretében az életkornak megfelelő mozgásformákra és a terhelhetőségre 

kell különösen tekintettel lenni. Fentiek során sajátítsák el a helyes 

időbeosztást (napi programok, étkezés, pihenés). 

8.) A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön 

kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is 

foglaljon magába. 

9.) A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése 

alapján a szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok 
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tartalmára készüljön minden tanévben javaslat. Az értékelést nemre, 

évfolyamra és felmérési feladatokra lebontva kell elkészíteni, mert csak így 

lehet hiteles, fejlesztő javaslatokat tenni. 

IV.3.5 A tanulók fizikai állapotának mérése 

 NETFIT mérés 

Az 5-8. osztályos tanulók fizikai állapotát a NETFIT rendszerrel mérjük. 

A Nkt 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért felelős miniszternek a 

tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, 

tanévenként megszervezi - 5-8. évfolyamon - a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérését, vizsgálatát, a fizikai fittségi mérést (NETFIT-et). 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet (VIII.31.) 81.§ (1) és (2) 

bekezdése alapján a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

iskolánkban minden év tavaszán január-május vége között kerül megrendezésre 

egyszeri alkalommal. 

A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős 

miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. 

Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa - az adott tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban végzi el a fizikai 

fittségi méréseket országosan egységes mérési módszer és az annak 

alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával.  

A fizikai fittségi mérés eredményeit az iskolának a tanuló mérési 

azonosítójának alkalmazásával fel kell tölteni a NETFIT rendszerbe. A 

NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói 

eredményeket az informatikai rendszer automatikusan kiértékeli. A tanuló 

eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának 

felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, 

javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának 

nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

 Hungarofit mérés 

A Hungarofit felmérések az 1-4. osztályos tanulók fizikai és motorikus 

képességeiről adnak tájékoztatást, ezért rendkívül fontosak számunkra az 

eredmények, hiszen ezek figyelembevételével tudjuk meghatározni további 

feladatainkat. 

A felmérést az alábbi feladatokkal végeztük: 

Cooper teszt (12 perc futás) - az aerob állóképesség mérése 
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Helyből távolugrás - az alsó végtag dinamikus erejének mérése 

Fekvőtámasz - a vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése 

Törzsemelés - a hátizom erő-állóképességének mérése 

Felülés - a hasizom erő-állóképességének mérése 

Az eredmények évfolyamonként, korcsoportonként és nemenként kerültek 

értékelésre. 

Az értékelés szintjei az alábbiak: 

Pont Eredmény 

0-20 pont Igen gyenge 

21-40 pont Gyenge 

41-60 pont Elfogadható 

61-80 pont Közepes 

81-100 pont Jó 

101-120 pont Kiváló 

Az eredmények értékelése: 

 Fiúk 

átlag 

pont 

Lányok 

átlag pont 

Iskola átlag 

pont 

Százalék 

% 

Átlag max. 140 pont     

Cooper max. 77 pont     

Helyből távolugrás max. 

21 pont 

    

Fekvőtámasz max 14 

pont 

    

Törzsemelés max 14 pont     

Felülés max 14 pont     
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IV.3.6 Munka- és balesetvédelem a gyermekek körében 

Alapvető cél, hogy tanítványainkat ne érje baleset. 

A balesetek megelőzése érdekében a tanulók a tanév első tanítási napján 

munka- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek, úgy általánosságban, mint 

azoknak a tantárgyaknak (kémia, fizika, technika, testnevelés) a speciális 

területein, melyek óráján szakirányú munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban 

részesülnek. 

Baleset esetén az óraadó tanár, vagy ügyeletes tanár jegyzőkönyvet vesz fel. A 

megtörtént baleseteket a tanulókkal ismertetjük, azok megelőzési módjára 

figyelmüket felhívjuk. 

 Balesetek megelőzése: 

Folyamatosan megbeszéljük és a tanulók figyelmét felhívjuk a hétköznapi 

balesetveszélyes helyzetekre. 

Kémia órákon hangsúlyt helyezünk a kísérletek veszélyességére   

Fizika órákon az elektromos áram veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. 

Technika órákon fontos a használt szerszámok fokozott ellenőrzése, a 

végrehajtandó műveletek baleseti veszélyeinek ismertetése. 

Testnevelés órákon a gyakorlatok bemutatása, a tanulók testi épségének 

biztosítása elengedhetetlen 

Informatika órákon felhívjuk figyelmüket az elektromos készülékek 

biztonságos használatára 

IV.3.7 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI alapismeretek 

ELSAJÁTÍTÁSA 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül 

(osztályfőnöki, biológia, testnevelés, technika és életvitel, informatika) és 

délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

Az iskolai elsősegélynyújtás legfőbb céljai:  

A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát 

Ismerjék fel a vészhelyzeteket 

Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit 

Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat. 

Ismerjék meg az elsősegélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos 

alapfogalmakat 

Ismerjék meg a mentőszolgálat működését és sajátítsák el mikor és hogyan kell 

mentőt hívni 
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Mindezek alapján: 

az élet megmentése  

a további egészségkárosodás megakadályozása  

a gyógyulás elősegítése  

 Módszereink: 

Felmérjük és bővítjük a tanulók tudását beszélgetéssel, interaktív 

gyakorlatokkal 

Tanórán kívüli foglalkozásokon sportprogramokkal, vetélkedőkkel, 

filmvetítéssel segítséget nyújtó állomások látogatásával 

Külső előadók meghívásával  

A tanulók képesek legyenek felmérni a vészhelyzetet és ennek megfelelően 

segítséget nyújtani 

IV.3.8 A gyermek- és ifjúságvédelem az egészségnevelés keretein belül 

A veszélyeztetett tanulók egészségnevelése kiemelt feladatunk. 

A gyermekvédelmi nyilvántartásba vett gyermekek magas százaléka 

egészségügyi problémákkal küzd. Diákjaink a tanórát követő szüneteket 

(időjárástól függően) szabad levegőn töltik, Rendszeres a tantermek 

szellőztetése. 
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IV.3.9 Az egészségnevelési program megjelenése a tantárgyi rendszerben 

 

 
Matem

atika 

Magyar 

nyelv 

Magyar 

irodalo

m 

Történ

e-lem 

Idegen 

nyelv 
Kémia 

Biológia, 

természetisme

ret 

Földraj

z 

Rajz, 

médi

a 

Technik

a, 

életvitel 

Fizik

a 

Tes

tne

velé

s 

Ének-zene 

Osztál

y-

főnöki 

Inform

a-tika 

Egészség–

betegség 

  Betegség

ben 

elhunyt 

vagy 

komoly 

betegség

en átesett 

költők, 

írók 

életrajza 

és 

művészet

e; 

betegség

ek 

megjelen

ése a 

művészet

ben 

Járvány

okkal 

kapcsol

atban 

 Vegyszerek 

hatása a 

szervezetre 

Az emberi 

szervezet 

működése 

Betegsé

gek 

elterjed

ése 

    Hangképzé

s 

 

 

Táplálkozás 

   Felfede

zések 

(paprik

a, bur-

gonya) 

 Néhány 

tápanyag 

(cukor, só) és a 

mérgező 

anyagok 

Az ember 

szervezete, 

vitaminok, 

táplálék 

kiegészítők 

Az 

éghajlat 

és a 

termesz

thető fő 

élelmis

zerek 

A 

reklá

mok 

és a 

csom

agolá

s 

hatás

a a 

válas

ztásu

nkra 

Ételek 

elkészíté

se 
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Matem

atika 

Magyar 

nyelv 

Magyar 

irodalo

m 

Történ

e-lem 

Idegen 

nyelv 
Kémia 

Biológia, 

természetisme

ret 

Földraj

z 

Rajz, 

médi

a 

Technik

a, 

életvitel 

Fizik

a 

Tes

tne

velé

s 

Ének-zene 

Osztál

y-

főnöki 

Inform

a-tika 

Mozgás 

   Ókori 

görögö

k 

olimpia

i 

eszméje  

  A mozgási 

szervrendszer 

működése 

    A 

hel

yes 

tart

ás 

gya

korl

ása, 

tart

ásja

vító 

gya

korl

atik 

A légzés 

technikája 

 

A 

számító

gép 

hatása 

(sugárz

ás, 

testtartá

s) 

Napirend, 

szabadidő 

felhasználása 

             + 

 

Higiéné, 

testápolás, 

öltözködés 

   Régi 

szokáso

k, 

járvány

ok 

 A mosószerek 

hatása 

Az emberi 

szervezet 

működése 

 Mun

ka 

utáni 

tisztá

lkodá

s 

Munka 

utáni 

tisztálko

dás 

    

 

Kortárskapcs

olatok 

 Az 

ifjúsági 

nyelv és a 

nyelv 

hatása a 

kapcsolata

inkra 

Elsősorb

an XIX-

XX. 

századi 

ifjúsági 

regények 

kapcsán 

   A biológiai érés 

és hatása 

 Filme

k, 

reklá

mok 

elem

zése 

   A fiatalok 

zenéje és 

azok 

összefüggé

se a 

kortárscsop

ortokkal 

 

 

Káros 

szenvedélyek, 

  Irodalmi 

művek 

  Elsősorban az 

alkohol hatása a 

szervezetre 

A szervezetre 

és a pszichére 

Néprajz

i 

Filme

k, 

reklá

mok 
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Matem

atika 

Magyar 

nyelv 

Magyar 

irodalo

m 

Történ

e-lem 

Idegen 

nyelv 
Kémia 

Biológia, 

természetisme

ret 

Földraj

z 

Rajz, 

médi

a 

Technik

a, 

életvitel 

Fizik

a 

Tes

tne

velé

s 

Ének-zene 

Osztál

y-

főnöki 

Inform

a-tika 

helyes 

döntések 

elemzése 

során 

ható szerek 

biológiai hatása 

érdekes

ségek 

elem

zése 

Szexuális 

kultúra 

  A témát 

érintő 

irodalmi 

művek 

elemzése  

   A szexualitás 

biológiai 

alapjai 

 Filme

k, 

reklá

mok 

elem

zése 

   a 

szerelemről 

szóló dalok 

kapcsán  

 

 

Családi élet 

  Irodalmi 

művek 

elemzése 

kapcsán 

(Elsősor

ban XIX-

XX. 

századi; 

pl. Pál 

utcai 

fiúk, 

kincsker

eső 

kisködm

ön) 

    Néprajz

i 

érdekes

ségek 

Filme

k, 

reklá

mok 

elem

zése 

Lakás, 

háztartás 

    

 

Egészséges 

környezet 

      A környezetet 

károsító kémiai 

folyamatok, a 

vegyszerek 

hatás a 

környezetre 

(tárgyi és élő 

környezetre is) 

A bioszféra és 

az emberi 

tevékenység 

kölcsönhatása, 

az élőlények 

igényeinek és a 

környezet 

változásainak 

problémája 

A Föld 

globális 

rendsze

re és az 

emberi 

beavatk

ozás 

hatása 

erre 
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Matem

atika 

Magyar 

nyelv 

Magyar 

irodalo

m 

Történ

e-lem 

Idegen 

nyelv 
Kémia 

Biológia, 

természetisme

ret 

Földraj

z 

Rajz, 

médi

a 

Technik

a, 

életvitel 

Fizik

a 

Tes

tne

velé

s 

Ének-zene 

Osztál

y-

főnöki 

Inform

a-tika 

Baleset-

megelőzés, 

elsősegélynyú

jtás 

     A kémiai 

kísérletezés 

során 

előforduló 

veszélyhelyzet

ek elkerülése, a 

bekövetkezett 

balesetek 

hatásának 

csökkentése 

A mozgási 

szervrendszer 

sérülései 

  Szerszá

mok, 

berendez

ések 

használa

ta, 

munkavé

delem 

Elekt

romo

s 

áram 

haszn

álata 

   

 

 

Szöveg

es 

feladato

kon 

kereszt

ül lehet 

beemel

ni  

   Tankön

yvtől 

függően 

a 

legválto

zatosab

b témák 

szerepel

hetnek 

        elsősor

ban a 

lelki-

pszicho

lógiai, 

szociáli

s 

problé

mák 
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IV.4 Környezeti neveléssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 „A Földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

Amerikai indián közmondás 

IV.4.1 Természetvédelmi területek kerületünkben: 

Védett a Merzse-mocsár, és a Naplás-tó környéke. Éghajlatuk mérsékelten meleg, 

és viszonylag száraz. A természetes, eredeti állapotok fenntartása a városi 

környezetben még fokozottabban fontos, mivel egyedi és gazdag növény- és 

állatvilággal, illetve különleges geológiai formációval rendelkező területek. 

Védetté nyilvánított természeti értékek.  

IV.4.2 Alapelveink: 

A környezet: az emberiség közös öröksége. 

Minőségének megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség. 

Az egészségvédelem az ökológiai egyensúly fenntartásának része. 

Védelméhez minden ember köteles hozzájárulni. 

Az erőforrásokat előrelátóan és ésszerűen szabad csak felhasználni. 

Tanítványainkban ki kell alakítani a modern környezetvédelem alapeszméjét: 

IV.4.3 Céljaink: 

 Hosszú távú céljaink: 

Diákjaink váljanak környezettudatos állampolgárrá  

A környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása, az egészséges életmód 

igénye és módszereinek elsajátítása. 

A természet tisztelete, a felelősség vállalása 

A világörökség védelme, a környezet minőségének fenntartása és javítása. 

Meg kell teremteni a kor szellemét tükröző magatartási és életviteli normákat. 

A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való 

fejlesztése a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival 

összhangban 

Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák 

 Rövid távú céljaink: 

Tanulóink életkoruknak megfelelően szerezzenek tapasztalatokat 

összefüggésekről, kölcsönhatásokról. 
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Ismerjék fel, hogy léteznek élő és élettelen anyagok, ennek kapcsán vizsgálják az 

élő környezetet, az életfeltételeket, a növények, állatok, valamint az emberek 

egymásra utaltságát. 

Ismerjék meg az állatok és növények tulajdonságait, és életmódját. 

Sajátítsanak el néhány egyszerűbb fizikai és kémiai kölcsönhatást igazoló 

kísérletet. 

Tudjanak tájékozódni térben és térképen. 

Ismerjék meg testüket, az egészséges életmódot, legyenek tisztában az egészséget 

károsító anyagok /alkohol, dohány, drog/ mérgező hatásával. 

Ismerjék meg az élővilágot, a levegőt, a talajt – és értsék meg a közöttük lévő 

alapvető összefüggéseket. 

Növelni kell tanítványaink környezeti tudatosságát. 

Biztosítani kell a környezet védelméhez és megőrzéséhez szükséges tudás 

megszerzésének lehetőségét. 

Alakuljon ki minden tanulóban a munka megbecsülése, a helyes viselkedés és 

magatartás a természet védelmének igénye. 

Az Alaptörvény környezet védelméről szóló cikkeinek értelmezése Helyi 

viszonyoknak megfelelő környezeti probléma kiválasztása, helyi környezeti 

gondok megismerése, pályázatokon való részvétellel. 

IV.4.4 Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások  

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet 

közvetíteni. Kiemelten kezeljük a környezetvédelmi jeles napok megünneplését. 

Fontos a tantárgyak közötti integráció. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, 

hogy tanulóinkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Ennek 

megvalósulását biztosítja a tudatosan tervezett tanulmányi kirándulások 

szervezése is. A tanulmányi kirándulások megvalósítása a fenntartóra plusz 

anyagi terhet nem ró. Megvalósítását az intézmény alapítványi, pályázati  

forrásból, szülői támogatással kívánja megoldani.  

 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Természettudományi 

Múzeum 
Tűzoltó Múzeum 

Csodák Palotája  

Parlament 

Természettudományi 

Múzeum  

Pécel – Ráday kastély 

Rákos-patak 

 

Rákoscsaba 

nevezetességei 

Naplás-tó 

Merzse-mocsár 
Péceli dombok 
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1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

illetve 

Erdős Renée Ház 

Fővárosi Állatkert/ 

Gellérthegy 

Margitsziget 

illetve 
Gellérthegy Hajógyári-sziget 

Budakeszi Vadaspark Budai hegyek Gödöllő 

Szentendre – 

Skanzen 

Pál-völgyi barlang 

Ócsai tanösvény Visegrád 
Szigethalom 

Emese Park 

Hollókő 

Tihany 

5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

Petőfi Múzeum  
Mezőgazdasági 

Múzeum  

Természettudományi 

Múzeum 
Nemzeti Múzeum   

Rákos-patak Naplás-tó Merzse-mocsár Vida-domb 

Füvészkert, Grund Állatkert Csodák Palotája 
Budapest 

nevezetességei 

Vácrátót, Botanikus 

kert 
Pilisborosjenő Gödöllő 

Dunakanyar 

(Visegrád, 

Esztergom, 

Zebegény) 

Ópusztaszer Eger 
Komárom, 

Révkomárom 
Tisza-tó (Sarud) 

 

 Lehetőségeinkhez mérten területi és országos vetélkedőkön veszünk részt  

 Egészségvédő és környezetvédő szokásokat alakítunk ki. 

 Szorgalmazzuk a hulladék szelektív gyűjtését. 

 Papírgyűjtési akciókat szervezünk. 

 Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások 

szabadidő-szegmense, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások 

 Projektnapok iskolán kívüli helyszínei  
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IV.4.5 Kommunikáció 

 Iskolán belüli kommunikáció formái: 

Házi dolgozatok 

TDK pályázat 

Faliújságon közölt információk 

 Iskolán kívüli kommunikáció formái: 

Környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból. 

Környezetvédelmi versenyeken, pályázatokon való részvétel. 

Média: 

TV 

Rádió 

Internet 

IV.4.6 Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

Iskolai programunkban a helyes értékrend kialakítására törekszünk 

Az értékrend formálásának szempontjai: 

A kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése 

Az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása 

A természeti értékek védelme. 

A tájékozódás képessége 

A döntési helyzet felismerése 

Döntésre való felkészülés 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, 

alkalmassá téve őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség 

és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a 

takarékosságot. 

 A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak. 

Technika – áruismeret, a gyártás és termékminőség összefüggései 

Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 

Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök. 



49 

 

Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és fogyasztások 

Magyar: reklámnyelv, feliratok, a reklámok csapdái. 

Biológia – génmódosított élelmiszerek, élelmiszer útja, táplálkozási divatok. 

Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszer adalékok, háztartási vegyszerek, 

vegyszermaradványok. 

Informatika – elektronikus kereskedelem, internetes fogyasztói veszélyforrások 

Történelem – fogyasztás története 

Médiaismeret- a reklám képi nyelve és hatásai 

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények). 

Iskolán kívüli helyszínek, (piaci séták, üzletek, bankok látogatása). 

Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint piac). 

 Módszertani elemek 

A helyes fogyasztói szokások kialakításának célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolánk nevelési programjába. 

Fontos, hogy a diákok a módszereket minél többször alkalmazzák napjainkban, 

tipikus helyi és globális problémákon keresztül 

IV.5 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A személyiség- és közösségfejlesztési feladatokban a készségek fejlesztésének 

meg kell jelenniük szinte minden pedagógus ismeretközlő tevékenységében, 

igazodva az éppen adott tanulói csoporthoz, az érintett tanulók életkorához, 

személyiségéhez, felkészültségéhez 

Ide tartoznak: 

 az erkölcsi ismeretek 

 a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési 

feladatok, és azok részét képző ismeretek 

 az előítéletek felismerésére, való képesség 

 a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés 

 a bűnmegelőzés 

 a drogprevenció 

 szexuális felvilágosítás 

 fogyasztóvédelmi nevelés 

A közösség építése hosszú és nagy odafigyelést igénylő feladat. A gyerekek 

elméleti, szociális és gyakorlati tevékenységeik közben szerveződnek közösségé, 
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és válnak a közösség felelős tagjaivá, mert érzik, hogy szükség van rájuk, 

közreműködésük fontos mindannyiuknak. Ha elég időt adunk nekik gondolataik 

kifejtésére, egymás megismerésére, képességeik sokoldalú fejlesztésére, minden 

gyerek úgy érzi, személyisége értékes a környezete számára. Ezért a személyiség- 

és közösségfejlesztés folyamatosan megvalósul minden tanórán, ennek 

szervezése minden pedagógus feladata. Fontos azonban az is, hogy nem csak a 

közösségépítésben jelenik meg ez a feladat, hanem a tanórai munkában a 

közösségi munka kialakítása, fejlesztése, támogatása terén is. Bár az egyéni 

tanulás és előmenetel továbbra is fontos, és a tanulásszervezés jelentős részében 

megnyilvánul, a csoportos tanulásszervezés erősítése, alkalmazása, a különféle 

csoportos tanulástechnikák alkalmazása (kooperatív tanulás, projekt rendszer 

stb.) és támogatása is előtérbe kell, hogy kerüljön. 

IV.5.1 A tanítási órákon megvalósítható közösségfejlesztési feladatok 

A tanítási órák keretében lehetőség van arra, hogy diákjaink megismerkedjenek 

társadalmi, természeti környezetünkkel. Fontos feladatunk, hogy a tanulók 

nyitottak, megértők legyenek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások mássága iránt, becsüljék meg ezeket. Szeretnénk, ha tanulóink 

közvetlenül is bekapcsolódnának a környezetünk értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába.  

A diákok lehetőséget kapnak saját véleményük, elképzelésük, kifejtésére, 

megvédésére. Fejlesztjük a beteg és sérült, fogyatékos embertársaik iránti 

elfogadó segítőkész magatartás kialakítását is. 

IV.5.2 Egyéb foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: 

A közös programok, ünnepélyek együtt átélt élmények közösség-formálóak. 

Rendszeresen visszük tanítványainkat táborokba, tanulmányi kirándulásokra, 

színházba, múzeumba. Több olyan programot szervezünk, ahol tanár, szülő és 

diák közösen tevékenykedhet. Évek óta hagyomány, hogy iskolánk tanulói 

karácsonykor és év végén műsorral köszöntik a szülőket, tanárokat. Szintén 

hagyomány az anyák napja, a gyereknap és pedagógusnap megünneplése, 

melynek szerves részét képezi az énekkar hangulatteremtő szereplése. A próbák 

során a gyerekek megtapasztalhatják a közös éneklés örömét.  

Egyéb közösségépítő rendezvényeink: 

 Honvédelmi- katasztrófavédelmi verseny, Isaszeg 

 Halloween 

 Tejprojekt 

 Mikulás futás 

 Karácsonyi ünnepkörök és hangverseny 
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 Farsangi bál 

 Nyuszitúra 

 Április 1-jei fordított nap 

 Pünkösdi kórustalálkozó 

 Sugárnap 

 Ballagás 

 A karácsonyi és húsvéti kézműves foglalkozás 

Nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett megemlékezéseinkre iskolánk 

tanulóinak szüleit is meghívjuk. 

 október 6. 

 október 23. 

 március 15. 

 június 04. nemzeti gyásznap 

 

IV.5.3 A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

Az osztályközösség választja a képviselőit 

A diákelnök megválasztásának kampánya 

Adventi koszorú készítése 

Farsangi dekoráció 

Valentin nap 

Klubdélután 

Ünnepi megemlékezések 

Az év végi iskolanap szervezésében való részvétel  

IV.5.4 A katasztrófa- és polgári védelemmel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 

A feladatainkat a polgári védelemi törvény, a kulturális és oktatási ágazatok 

polgári védelmi feladatairól szóló MKM rendelet határozza meg.  

E szabályzat kiterjed az iskola tanulóira, az iskola közalkalmazottjaira.  

 Megvalósítás területei: 

IV.5.4.1.1 Elméleti ismeretek: 
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Az iskola tanulóinak polgári védelmi feladatinak felkészítését az osztályfőnöki 

órák keretében valósítjuk meg, kiegészítve a tantárgyak tananyagaihoz, 

lehetőségeihez. 

Történelem és állampolgári ismeretek. Állampolgári kötelezettségek a természeti 

katasztrófák, elemi csapások elleni védekezésben, azok következményeinek 

elhárításában.  

Természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia): A veszélyes, 

tömegkatasztrófával fenyegető természeti hatások, szerves és szervetlen anyagok 

helyes kezelése.  

Földünk és környezetünk: Természeti katasztrófák és az ellenük való védekezés.  

Technika, háztartástan: Ipari balesetek, a háztartásban előforduló 

veszélyhelyzetek elhárítása.  

Testnevelés: sporttevékenység közben előforduló veszélyhelyzetek.  

Osztályfőnöki órák: tűzrendészeti, balesetelhárítási és polgári védelmi oktatás. 

A tanulók felkészítése folyamatos. Felelősei a szaktanárok és osztályfőnök. 

A fentieken kívül hivatásos polgári védelmi szervek felkészítését is igénybe 

vesszük. 

IV.5.4.1.2 Gyakorlati ismeretek: 

Évente egyszer, a tanévkezdést követően Honvédelmi- Katasztrófa- és Polgári 

védelmi akadályversenyt rendezünk, amelyen a gyermekek az elsajátított elméleti 

ismereteket sajátíthatják el a gyakorlatban. 

A szervezéshez a honvédséget, továbbá a hivatásos polgári védelmi szervek 

támogatását is igénybe vesszük. 

 Az iskola dolgozóinak polgári védelmi felkészítése 

Az év eleji tűzrendészeti és balesetelhárítási oktatás keretében 

Hivatásos polgári védelmi szervek által szervezett továbbképzések segítségével 

történik. 

Az év közben belépő dolgozókat az iskola tűz-és munkavédelmi felelőse külön 

oktatás keretében készíti fel. 

IV.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri 

leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az 

alábbiakban határozzuk meg. 

IV.6.1 A pedagógus feladatai és hatásköre 

 a tanítási órákra való felkészülés, 
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 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített 

órák vezetése, 

 osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és 

értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő 

feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 szülői értekezletek, fogadóórák 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények 

megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való 

közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a 

felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

IV.6.2 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának 

tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés 

jegyeire. 
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 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség 

kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a 

nevelőtestület elé terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi 

feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban 

 

IV.7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

IV.7.1 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló a Nkt.4. § által meghatározva: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
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együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd,  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek. 

(SNI típusához igazodó fejlesztési program részletes kidolgozása mellékletben) 

 

IV.7.2 Az érzékszervi és mozgásszervi fogyatékos gyermekek 

integrációjának célja és feladatai 

 Célja 

Az érzékszervi és mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása 

együttnevelése ép társaikkal. 

 Feladatai 

Az integráció elfogadtatása az iskola valamennyi dolgozójával és tanulójával. 

A tanulók eljuttatása a lehető legmagasabb anyanyelvi szintre. Ennek érdekében 

minden lehetőség, - így a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások - felhasználása 

a kommunikáció fejlesztésére. 

A sajátos nevelési igényű tanulók társadalmi integrációjának elősegítése. 

 Az integráció feltételei 

Arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek integrált oktatás, nevelés 

körülményei között folytatja tanulmányait, a szülő, és a fogyatékossági típusnak 

megfelelő országos szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az iskola alapító 

okirata alapján dönt.  

IV.7.3 Személyi feltételek 

A tanulók integrált iskolai nevelése során az illetékes szakértői bizottság által 

meghatározottak szerinti foglalkoztatáshoz megfelelő szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus illetve utazótanár látja el. 

IV.7.4 Tárgyi feltételek 

Megfelelő tanterem, fejlesztő szoba 

Speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek 
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Érzékszervi és mozgásszervi fogyatékos tanulók számára speciális tanterv íródott. 

Nagyothalló tanulók számára a többségi iskolák tantervei elfogadottak. 

IV.7.5 Pedagógiai szakszolgálat 

A szakértői bizottság által meghatározott szolgáltatások, elsősorban a habilitációs, 

rehabilitációs tevékenység. 

A szolgáltatásokat az iskola a szakértői bizottság szakvéleményében előírtak 

figyelembe vételével, a törvénynek megfelelően biztosítja. 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és 

rehabilitációs órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális 

szakemberek igénybevételével folyik. 

 

IV.7.6 Követelmények és értékelés  

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesítendők. 

Az iskola szükség esetén biztosítja az értékelés alóli felmentést. A sajátos nevelési 

igényű tanulók értékelésében a reális értékelésre törekszik az iskola, és 

igyekszünk megtalálni azokat a helyzeteket, mely valóban hiteles képet nyújt a 

tanuló teljesítményéről. 

Az értékelés során minden esetben a tanuló képességeihez, fejlettségi szintjéhez 

viszonyított fejlődést vesszük figyelembe. 

IV.7.7 Fejlesztési terv 

 Célja 

A törvény által meghatározott és a szakvéleményben szereplő fejlesztési formák 

biztosítása. 

A sajátos nevelési igényből fakadó hátrányok csökkentése, vagy lehetőség esetén 

megszüntetése. 

Harmonikus, önmaga problémáit megfelelően kezelni tudó személyiség 

kialakítása. 

Az egész élet során jól használható kompenzációs technikák elsajátítása. 

 Feladatai 

Egyénre szabott fejlesztés a gyermek szükségleteinek figyelembe vételével. 

A habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása 

A pedagógus és a gyógypedagógus folyamatos kapcsolattartása. 

Differenciálás. 
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Folyamatos kapcsolattartás a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3-as Számú 

Szakértői Bizottsági Tagintézménnyel, valamint a kerületi EGYMI-vel. 

 Követelmények 

A támasztott követelmények személyre szabottak és elsősorban a szakértői 

véleményben foglaltaknak kell megfelelniük. 

IV.7.8 Az utazótanár feladatai 

Az ép tanulók felkészítése az integrált gyermek fogadására 

A szülő felkészítése és tájékoztatása 

A gyermek fejlesztése 

Szakmai segítségnyújtás a érzékszervi fogyatékos tanulókat oktató-nevelő 

pedagógusoknak. 

IV.7.9 A pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók integrációjának 

célja és feladatai 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképesség-

zavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, 

az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók 

kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott előfordulása áll fenn.  

 Tanulási zavarok 

Összefoglaló kifejezés a különböző, nem képességhiányból eredő tanulási 

zavarokra. 

Dyslexia F 81.0 (Olvasási zavar): 

Dysgraphia F 81.1 (Írásbeli kifejezés zavar) 

Dyscalculia F 81.2 (Számolási zavar)  

 Kiemelt célok, feladatok  

Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok 

elvégeztetése. 

A tanulási zavarok/nehézség kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.  

Tankötelezettségük teljesítését több szakember segítségével végezzék.  

Az SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló 

túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.  

Kudarctűrő képesség növelése.  

Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.   

A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 
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Az SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók 

fejlesztő célú ellátása 

IV.7.10 A fejlesztő tevékenység közös célja és feladatai: 

a hiányzó vagy diszfunkciók helyreállítása, újak kialakítása,  

a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,  

a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,  

a szükséges speciális fejlesztő eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,  

az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos 

egyéni tulajdonságok kialakítása. 

IV.7.11 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

program 

Évtizedek óta foglalkoztatja a szakembereket azoknak a gyermekeknek a 

problémája, akik ép intelligenciaszint mellett képtelenek eleget tenni az iskolai 

követelményeknek. Már az iskolába lépéskor érzékeljük, hogy igen nagyok a 

különbségek a gyerekek között. 

A tanulmányi elégtelenség, a lemorzsolódás, illetve az iskolai hátrányok 

halmozódásának megakadályozása, az iskolák közötti átjárhatóság segítése 

érdekében a felzárkóztatást segítő programok kidolgozását a differenciált egyéni 

foglalkozás lehetőségének és eszközeinek bővítését szorgalmazzuk. 

A tanulási kudarcnak kitett gyermekekre nagyon oda kell figyelni, mert náluk 

hagyományos módszerekkel ritkán vagy egyáltalán nem lehet eredményeket 

elérni, így különleges bánásmódot kell velük szemben alkalmazni. Mivel segíteni 

leginkább a korai felismerés esetén lehet, ezért 1. osztályban tanév elején, az 

előkészítő időszakban felmérjük a gyerekeket, s a további munkákat e felmérés 

eredményei alapján szervezzük. 

A vizsgált területek: 

 A gyermek viselkedése, 

 Általános tájékozottság, 

 Beszédkészség, beszédhibák, 

 Számolási készség, számfogalom, 

 Téri orientáció, testséma, 

 Vizuális, verbális emlékezet, 

 Rajzkészség, emberalak ábrázolása, 

 Gondolkodás fejlettsége, 
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 Figyelemvizsgálat 

Az osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztőpedagógus, logopédus gondosan 

tervezett tantervekkel, különböző terápiákkal, fejlesztési programokkal segítik a 

tanulási kudarcnak kitett gyermekek fejlesztését, természetesen a szülőkkel, 

szakemberekkel történő folyamatos konzultálás és együttműködés mellett. 

Biztosítjuk számukra a rendszeres korrepetálást, fejlesztő és logopédiai 

foglalkozásokat és egyéni törődést. 

Iskolánkban főállású fejlesztő pedagógus segíti rehabilitációs munkánkat. 

Munkájának célja: a tanulási nehézségek és magatartási zavarok lehetséges 

mértékű csökkentése, a szocializáció, a továbbhaladás elősegítése.  

Azokkal az alsó és felső tagozatos gyerekekkel foglalkozik csoportosan vagy 

egyénileg, akik a szakértői vélemény szerint osztálykeretben nem fejleszthetők 

eredményesen.  

A fejlesztőmunka a diagnózissal, okfeltárással kezdődik, és a segítés módjának 

megtervezésével folytatódik. Ezt követi a fejlesztés sajátosan megválasztott 

anyaggal, módszerekkel. Az eredményesség záloga: a pontos diagnózis alapján az 

adott részképesség-zavarra, annak fejlődési fokozataira tervezett eljárások 

módszeres véghezvitele. 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára különösen fontos feladat az 

iskolának az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás lehetőségének biztosítása. 

A tanulói kudarcok mögött rejlő részképességek fejlesztéséről iskolán belüli 

tanítók, tanárok, logopédus, fejlesztő pedagógus, napközis nevelők és a Nevelési 

Tanácsadó pszichológiai tevékenységének összehangolásával, 

együttműködésének megszervezésével gondoskodik az iskola. 

Minden pedagógus feladata, hogy szaktárgyának tanulásmódszertanát ismertesse, 

gyakoroltassa a tanulókkal, biztosítsa a rászorulóknak a korrepetálást. 

A felzárkóztatás egyik kiemelt területe a tanórai differenciálás. A differenciálás 

nemcsak a tananyagmennyiség eltérő mértékét jelenti, hanem a tananyag többféle 

módon történő közvetítését is. A tanulásszervezés területén különösen a tanulói 

munkáltatás kerül előtérbe a passzív befogadással szemben. Így a következő 

szempontok irányadóak: 

 A tanításszervezés elsősorban a gyermek motivációjára és aktivitására épül 

 Az oktatási folyamatban építünk a tanulók előzetes ismereteire, tudására 

 Folyamatosan alkalmazzuk a különféle csoportos, kooperatív 

tanulástechnikákat 
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 A tanulásszervezés fő elve a tanuló képességeihez optimálisan 

alkalmazkodó differenciálás a feladatokban, a megoldásban, a tanári 

segítségnyújtás mértékében, az ellenőrzésben és az értékelésben 

A tanulót ha képességei, személyes adottságai indokolják, a szakértői bizottság 

véleménye alapján az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.  

A tanulót a szülő kérésére az igazgató felmentheti az iskolai kötelező tanórai 

foglalkozásokon való részvétel, valamint a készségtárgyak tanulása alól, ha a 

tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt 

indokolttá teszi. 

Ha a gondviselő gyermeke számára magántanulói jogviszonyt kér, akkor az iskola 

igazgatója az illetékes gyámhatóság és gyermekjóléti szolgálat véleményét kikéri. 

A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel lehet 

menteni. 

Akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az 

igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott 

módon ad számot tudásáról.  

IV.7.12 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő 

pedagógiai tevékenység  

Az iskola a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében 

a magatartás mögött rejlő okok, felderítését tekinti elsődleges feladatának. Ehhez 

közvetlen, őszinte kapcsolat kialakítására törekszik a gyermek nevelésében 

résztvevő családtagokkal, szűkebb és tágabb iskolai, családi környezettel. 

Egyéni, közös és mentálhigiénés beszélgetések keretén belül tárja fel a lehetséges 

okokat, a szükséges változtatás lehetőségeit. 

A viselkedéskorrekció érdekében az iskola fejleszti a gyermekek önismeretét, 

önbecsülését, játékos pedagógiai módszerek, foglalkozások keretén belül. 

Szükség esetén pszichológus segítségét kéri, kapcsolatot tart a Nevelési 

Tanácsadó szakembereivel. 

Tanítási órákon egyéni, differenciált és csoportos tevékenységekkel fejleszti a 

nehézségekkel küzdő tanuló képességeit. 

IV.7.13 A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Mindennapi pedagógiai munkánk során nap, mint nap találkozunk olyan 

gyerekekkel, akik nehezebben haladnak a tanulásban, vagy akik elkápráztatnak 

tehetségükkel. Pedagógiai programunk megalkotásakor éppen ezért kiemelten 

kezeltük mindkét területet. 
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Iskolánk tanulóinak összetétele heterogén, mely az intellektuális képességekben 

is megmutatkozik. Az általános képzés mellett szükség van a tehetséggondozásra 

és a felzárkóztatásra egyaránt. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy tehetséges tanulóink számára a 

tanórán kívül is olyan lehetőségeket kell biztosítanunk, ahol képességeik 

kibontakoztatására rendszeres alkalom nyílik. Helyi tantervünknek fontos eleme 

azoknak a szervezeti formáknak és pedagógiai megoldásoknak a megteremtése, 

folytatása, amelyek elősegítik a tehetségek kiválasztását, fejlesztését. 

Kiemelten fontos a tehetséges tanulók folyamatos – és nem időszakos – 

felkészítése az éves versenyekre, tehetségük folyamatos bekapcsolása a napi 

tanítási gyakorlatba, külön feladatok, kutatómunkák, kiselőadások szervezésével, 

differenciált foglalkoztatásuk megszervezése, iskolán kívüli eredményes 

teljesítményük (versenyeredmények) figyelembe vétele az értékelésüknél. 

Az évek óta hagyományosan működő TDK. mozgalom folytatásával is a 

tehetségek kibontakoztatását, erőpróbáját kívánjuk erősíteni. 

IV.7.14 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Az iskola gyermekvédelmi feladatainak irányítója az igazgató. A 

gyermekvédelmi felelős koordinálja az osztályfőnökök, szaktanárok 

gyermekvédelmi tevékenységét és tartja a kapcsolatot az iskolán kívüli ez irányú 

feladatokat ellátó intézményekkel, személyekkel a Pedagógiai Szakszolgálattal , 

a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálattal, az iskolaorvossal és a védőnővel, 

a Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Gyámhivatalával, a 

Rendőrség ifjúságvédelmi előadójával, a karitatív szervezetekkel. 

Ezért a gyermekvédelem az általános gyermekvédelmi feladatokon túl 

figyelemmel kíséri a: 

 tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 

 beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységet, 

 tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, 

 szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet. 

 Célok: 

 A gyermek gondozásának, oktatásának, erkölcsi, szellemi, testi, valamint 

egészségügyi fejlődésének biztosítása, segítése, ellátásának, gondozásának 

elősegítése, személyi biztonságának védelme. 

 A hátrányos helyzet felderítése. 

 A helyzet okainak feltárása. 
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 A hátrányos helyzet csökkentése, felszámolásának megkísérlése. 

 A tankötelezettség teljesítésének elősegítése, biztosítása és szükség esetén 

ellenőrzése. 

 A gyermekvédelmi feladatrendszer 

IV.7.14.2.1 A gyermekvédelmi felelős feladatai 

 összehangolja az osztályfőnökök és a szaktanárok gyermekvédelmi munkáját 

 az osztályfőnökök, ill. szaktanárok észrevételei folytán nyilvántartásba veszi a 

veszélyeztetett tanulókat 

 családlátogatás keretein belül megismeri a tanuló családi körülményeit, és a 

veszélyeztető okokat 

 a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók családi körülményeinek 

megismerése a gyermekvédelmi felelős által minden tanév során folyamatosan 

történik az osztályfőnökök jelzései alapján ha a veszélyeztető okok és a 

hátrányos helyzet pedagógiai eszközökkel nem szüntethetők meg, azonnal 

jelzi az adott problémát a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé 

 tájékoztatja a szülőt az igénybe vehető támogatásokról  

 a gyermekvédelmi felelős évente legalább egy alkalommal részt vesz a 

diákönkormányzat gyűlésén, valamint a nagyobb iskolai szervezésű 

programok kapcsán tájékozódik a diákönkormányzat vezetőjétől a 

legfontosabb tudnivalókról 

 a pályaválasztási felelős figyelmét 8. osztály elején felhívja a veszélyeztetett 

tanulók továbbtanulására 

IV.7.14.2.2 Az osztályfőnökök feladata 

 a tanulók körülményeinek megismerése 

 családlátogatás, ha az osztályfőnök szükségesnek tartja  

 a tanév során a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók felmérése 

 tanuló tanulmányi eredményeinek, folyamatos ellenőrzése 

 szükség esetén a szociális támogatás 

 folyamatosan és rendszeresen kapcsolattartás a szülőkkel (nevelőkkel) 

 rendszeres konzultálás a gyermekvédelmi felelőssel 

IV.7.14.2.3 A gyermekvédelmi munka hatékony ellátásához szükséges külső 

kapcsolatok: 

 Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Gyámhivatala 
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 Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye 

 Egészségügyi hálózat 

 Rendőrség 

 Mérés és ellenőrzés a gyermekvédelemben: 

Pedagógusaink évente kétszer esetmegbeszélést tartanak. Minden osztályfőnök 

félévkor és év végén kimutatást végez a veszélyeztetett tanulók bukásának 

számáról. A felmérés eredményéről a gyermekvédelmi felelős helyzetelemzést 

készít 

A fogadóórákon kiemelt figyelmet tanúsítunk a veszélyeztetett tanulók szüleinek 

tájékoztatására a gyermekük aktuális helyzetéről az iskolában. 

IV.7.15 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 A szociális hátrányok kompenzációja a nevelő oktató munkában 

 Az iskola pályaorientációs tevékenységei: osztályfőnöki órák, versenyek, 

középfokú intézmények szervezett látogatása, nyílt napok pályaválasztási 

rendezvények látogatása és szervezése, pályaválasztási szülői értekezletek, 

különös figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulók körülményeire 

 Szükség esetén a családok segítséget kapnak a megfelelő szervektől 

 A szociális juttatások lehetőségeiről folyamatosan tájékoztatjuk a 

családokat 

IV.8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel 

A diákönkormányzat (DÖK) az iskola tanulóinak érdekképviseleti szerve. 

Biztosítja a tanulók demokratikus szabad véleménynyilvánítását az iskolai élet 

bármely területével kapcsolatban. A DÖK jogszabályban rögzített jogokkal 

rendelkezik 

A diákönkormányzat a véleménynyilvánítási jogkörét a hatályos jogszabályokban 

előírtak alapján gyakorolhatja. 

A DÖK, a feladatai ellátásához igénybe veheti az iskola helyiségeit, 

berendezéseit, amennyiben tevékenysége az iskolai oktató-nevelő munkát nem 

zavarja. 

A diákönkormányzatot az iskolavezetésben a diákönkormányzatot segítő tanár 

képviseli. 

A diákönkormányzat az iskolában a saját szervezeti és működési szabályzata 

szerint működik.  
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IV.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Eredményes pedagógiai tevékenység nem képzelhető el a szülők aktív 

közreműködése nélkül. Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő 

részére segítséget adjanak gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési 

feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, 

amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló fejlődését 

előrevivő vagy hátráltató tényezőket. 

Pedagógiai munkánk csak akkor lehet eredményes, ha tanítványaink komplex 

személyiségfejlesztése érdekében együtt tudunk működni a szülőkkel. Hisszük, 

hogy eredményesen csak akkor tudjuk nevelni-oktatni a tanítványainkat, ha szülő 

és pedagógus a közös cél érdekében együtt gondolkodik. Mindezek 

elsődlegesen fontossá teszik a nevelőpartner-kapcsolat erősítését, annak 

tudatosítását, hogy a gyermek harmonikus fejlődése érdekében össze kell 

hangolni az iskola és a család nevelési elveit, értékrendjét, módszereit. 

Alapelvünk: Nevelni csak együtt, a szülőkkel tudunk! A szülők iskolánk életének 

aktív részesei, nemcsak iskolahasználóként, hanem „munkatársként” is. Ezért a 

hozzáállás az együttműködéshez nem lehet egyoldalú. A kölcsönösség jegyében 

a szülői együttműködés egyenrangú igény a pedagógusok részéről is. A vállalt 

pedagógiai feladatainknak csak úgy tudunk eleget tenni, ha megkapjuk 

támogatásukat is. 

Az együttműködés alapfeltétele, s egyben jogos szülői igény is, hogy tudják, mi 

zajlik iskolánkban, illetve közölhessék észrevételeiket. A szülők figyelik az 

iskolai életet. Az észrevett pozitív és negatív jelenségeket szóban, vagy írásban, 

jelezhetik az érintett pedagógusnál, vagy az erre kialakított fórumokon. 

Az együttműködés formái a hagyományos fogadóórákon, szülői értekezleteken, 

szülői választmányokon, fórumokon, iskolaszéki összejöveteleken és különféle 

rendezvényeken valósul meg. 

A szülői értekezleteket és a fogadóórákat – néhány kivételtől eltekintve – 

látogatják. Kedvelik a nyílt napokat, igénylik az iskola nyitottságát. Sokat 

segítenek tárgyi feltételeink javításában.  

Hagyományainkhoz híven a jövőben is fenn kívánjuk tartani havonta legalább egy 

alkalommal a szülőkkel történő kapcsolattartás formáit: 

 Szülői értekezletek (iskolai, osztály, évfolyami, pályaválasztási, rendkívüli) 

 Fogadóórák 

 Nyílt órák 

E fórumokon a szülők tájékoztatást kapnak nevelési-oktatási elveinkről, iskolánk 

szokásairól, rendjéről, magatartási, szorgalmi, tanulmányi elvárásainkról, 

normáinkról, helyi követelményeinkről, az iskolában folyó vagy tervezett 
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eseményekről, tanítványaink egyéni tanulmányi előmeneteléről, eredményeiről 

vagy kudarcairól, betekintést engedünk tanóráink rendjébe, szokásaiba, nézeteket 

cserélhetnek a pedagógusokkal. 

Rendszeresen, szervezünk SZMK értekezletet, ahol az aktuális problémákat, 

tervezett programokat, minőségbiztosítási kérdéseket megbeszéljük, válaszokat 

adunk a korábban felvetett kérdésekre. Évente több alkalommal rendezünk olyan 

szülői megbeszéléseket, ahol aktuális nevelési, egészségvédelmi tájékoztatást 

nyújtunk. Az SZMK értekezlet összehívását a szülői képviselet 20%-a is 

kezdeményezheti. 

Több olyan rendezvényt is szervezünk a tanév folyamán, ahol a szülők, a 

pedagógusok, és a tanulók, kötetlen baráti légkörben tudnak beszélgetni, 

kikapcsolódni, együtt ünnepelni, illetve a tanév során elsajátítottakat 

bemutathatják az iskola diákjai. (Pl. közös kirándulások, ünnepek, farsang, ünnepi 

kézműves napok, karácsonyi hangverseny, kulturális rendezvény, kiállítás, anyák 

napja, „Sugárnap” stb.) E rendezvények szervezésében, a személyes részvételben, 

a rendezvények pedagógiai céljainak megvalósulása érdekében a szülők minél 

nagyobb létszámú részvétele fontos, és elvárt a pedagógusok részéről. 

IV.9.1 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a fenntartójával, a Fővárosi 

Pedagógiai Szakszolgálat XVII. kerületi Tagintézményével, a Rákosmenti Életfa 

Humán Segítő Szolgálattal, az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 

szolgáltatókkal, a kerületben működő nevelési és művelődési és intézményekkel 

és sportegyesületekkel, a kerületi iskolákkal és óvodákkal.  

A Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálattal a rendszeres munkakapcsolatot 

a gyermekvédelmi felelős a munkaköri leírásának megfelelően látja el. Minden 

esetben az osztályfőnökökkel, rendkívüli esetben az igazgatóval egyeztet, 

negyedévenként az osztályozó értekezleten beszámol a szerzett tapasztalatairól és 

a problémákról.  

Az egészségügyi szolgáltatóval a kapcsolattartást a törvénynek megfelelően kell 

szervezni. Az ellátás a fogászat, szemészet, belgyógyászat területére terjed ki, 

ezen kívül évi legalább 1alkalommal a tanulók fizikai állapotának mérését is el 

kell végezni. 

Az egészségügyi szolgáltató az ellátással kapcsolatos időpontokat az 

igazgatóhelyettessel egyezteti. 

Az iskola elsősegélynyújtó helyen biztosít lehetőséget az egészségügyi ellátásra. 

A kerületi szakmai munkaközösségek kapcsolata A nevelők szakmai, pedagógiai 

munkájának segítése, fejlesztése céljából az iskolában működő valamennyi szakmai 

munkaközösség bekapcsolódik a kerületi szakmai munkaközösségek munkájába. A 

kerületi munkaközösségben végzett munkáról rendszeresen beszámol az iskolát 

képviselő személy az igazgatónak vagy az általa megbízott személynek. 

Az iskolát az igazgató, vagy az általa megbízott személy képviseli. 
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IV.10 A tanulmányok alatti vizsgák 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat célja 

A tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, 

azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 pótló vizsgákra 

 vonatkozik. 

 

IV.10.1 Osztályozó vizsga  

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

megállapításához, ha: 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) a 20/2012. EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél 

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet. Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve 

egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - a.  

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga - a b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. 

IV.10.2 Pótló vizsga 

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

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán 

való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem 
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vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az 

igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

IV.10.3 Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

 

IV.10.4 Különbözeti vizsga  

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása 

feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a 

tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, 

amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb 

évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres 

továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló 

ügyében.  

A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 
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 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban 

(vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot 

is kijelölhet.  

 A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két 

vizsgaidőszakot kell kijelölni.  

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

módon valamint az intézmény honlapján közzétesz.  

 Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 

időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a 

vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni 

azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 

szervezhet.  

 A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, pec) és helyszínéről (cím, 

épület, terem száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő 

(gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal tértivevényes 

postai értesítést kap 

 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető 

vizsga. Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben 

igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. 

Az osztályozó vizsgára való jelentkezés az iskola titkárságán elérhető 

formanyomtatványon történik, az igazgató által meghatározottak és 

kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú 

tanuló esetében a gondviselő is aláírja). Az osztályozó vizsga napján a 

tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak 

határozzák meg. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga 

előtt legalább 6 héttel írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi követelmények 

az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők  

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben 

megállapított valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak 

a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak alapján, az igazgató 

adhat engedélyt.  

 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, 

ha az intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott 

követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási 
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hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan 

befolyásolta.  

 Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a 

szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet 

ismételnie kell.  

 

Vizsgaforma, vizsgarészek 

- szóbeli vizsga 

- írásbeli vizsga 

- gyakorlati vizsga 

 

Az írásbeli vizsgák általános szabályai 

1. A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

2. A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a 

tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

3. Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést 

lehetővé tevő esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként 45 

perc, magyar nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc.  

4. A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása 

alapján a tanuló hozza magával 

5. Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc 

pihenőidőt kell biztosítani, kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli 

vizsga tartható 

6. Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e 

tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az 

igazgatónak 

7. Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák 

megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit 

látható módon szignálva kell eszközölni. 

8. Ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem 

engedett segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az 

igazgatót 

 

A szóbeli vizsgák általános szabályai 

1. A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára 

lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 
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2. Az elnöki teendőket az intézményvezető, vagy a megbízottja látja el.  

3. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági 

tagnak jelen kell lennie. 

4. egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

5. a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

6. a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell 

biztosítani 

7. a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre 

8. a felkészülési idő legalább 20 perc  

9. a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit 

használhatja  

10. A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát 

nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy 

alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, 

valamint 15 perc a felelet időtartama.  

11. Két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet  

12. Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök 

figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli 

eredményéről 

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés 

ellenére meg nem megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga 

folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul 

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

kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak 

megismétlésére. 

- A vizsga a vizsgázó számára díjtalan 

- A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

- A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az 

iskola irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

- A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság 

elnöke felel.  

- A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon 

kell jegyezni.  

- A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, 

valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli 

feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az 
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iskola körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, 

egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 

vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az 

értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.  

- A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban 

meghatározott záradékokkal be kell vezetni. 

- Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga 

esetén a legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell 

történnie. 

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

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

V. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

V.1 A választott kerettanterv megnevezése 

Az iskola a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet választotta.  

 

Az iskola a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben (1. és 5. évfolyamtól) a 

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendeletben (a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról, melyet az 5/2020. Kormányrendelet 2020. 

02.01-én módosított) az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az Oktatási 

Hivatal oldalán közzétett kerettantervet választotta. 

 

 

 

V.1.1 A választott kerettanterv tantárgyainak kötelező és minimális 

óraszámai: 
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 Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam  

 

 

 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

 Normál  emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 8 7 7 6 

Idegen nyelvek  - - - - - 3 3 

Matematika 4 4 4,5 4 5 5 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1,5 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika/Angol 0 1 0 1 - 1-1 - 1-1  1-1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 25 25 25 27 27 
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  Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam  

Tantárgyak 5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam  

 Normál  emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3,5 3,5 3 3 4 4 

Történelem társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 2,5 2,5 2 2 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 2,5 2,5 - - - - 

Biológia - -   2 2 1,5 1,5 

Fizika - -   1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia - -   1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz - -   1 1 2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tantárgyak 5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam  

 Normál  emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Normál emelt 

óraszám 

Hon- és népismeret 1 1   - - - - 

Informatika - - 1 1 1 1 1 1 

Informatika emelt/  2  1,5  1.5  1,5 

I/ Ének 1  0,5  0,5  0,5  

I/ Rajz 1  0,5  0,5  -  

I/Technika   0,5  0,5  1  

Angol emelt/ - 2  1,5  1.5  1,5 

A/Rajz 1  0,5  0,5  0,5  

A//Ének 1  0,5  0,5  -  

A/Technika   0,5  0,5  1  

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1 1 1 1 - - 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Angol orientáció  -  0,5  0,5  0,5 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 28 28 31 31 31 31 
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A kék színnel írt óraszámok vagy önmagukkal vagy a zöld óraszámokkal osztott órák. 

Az angol orientáció a délutáni órákban működik. 
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Az informatika tantárgy tanítása a kerettanterv szerint csak 6. évfolyamtól lép be. 

Iskolánk a szülői igényeknek megfelelően már első osztálytól bevezeti az 

informatikaoktatást a szabad órakeret terhére. 

A NAT 110/2012. Kormányrendelete alapján, valamint az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei alapján közzétett 

testnevelés kerettanterv „Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerekben” tematikai egység helyi tanterve a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével a teniszoktatással bővül.  
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  Óraterv a kerettantervekhez 2020/2021-től felmenő rendszerben 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1-4. évfolyam 

 

Évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Tantárgyak     

Magyar nyelv és irodalom  7 7 6 6 

Matematika  5 5 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan  1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Első élő idegen nyelv 1 1* 1* 3* 

Ének-zene  2 2 2 2 

Vizuális kultúra  2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret  24 24 24 25 

 

*  2. és 3. évfolyamon angol/informatika/technika osztott óra, 4. évfolyamon osztott angolóra  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

 

Évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Tantárgyak     

Magyar nyelv és irodalom  4 4,5 4 3,5 

Első élő idegen nyelv 3 3 3 3,5 

Matematika  4 4,5 4 3,5 
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Évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Tantárgyak     

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret 1    

Etika/Hit és erkölcstan  1 1 1 1 

Természetismeret  2 2   

Biológia    2 1,5 

Fizika    1 2 

Kémia    2 1 

Földrajz    1 2 

Ének-zene  2 1 1 1 

Vizuális kultúra  1 1 1 1 

Dráma és Színház  1   

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségnevelés 

(osztályfőnöki)  
1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret  28 28 30 30 

 

V.2 A TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

A 1265/2017. kormányhatározat alapján a 2017/2018-as tanévtől ingyenes a 

tankönyvellátás az 1-8. évfolyamokra. 
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Az oktatáshoz szükséges tankönyvek és segédletek kiválasztása a hatályos 

jogszabályok betartásával, az intézményvezető jóváhagyásával történik. A 

hivatalos tankönyvlistáról való kiválasztás az érintett munkaközösség feladata a 

tantárgyat oktató pedagógus javaslata alapján. 

A tankönyvrendelés folyamán az alábbi szempontokat kell érvényesíteni: 

A tankönyvterjesztő által kiírt határidők figyelembe vételével a tankönyvterjesztő 

a tankönyvfelelőssel – egy tanévre szóló – szerződést köt. A tankönyvfelelős 

személyéről az iskola igazgatója az iskolavezetés véleményét kikérve dönt. A 

tankönyvfelelős a tankönyvellátás feladatairól külön ütemezést végez. 

 

A munkaközösségek döntésüknél figyelembe veszik: 

 a tartalmat, minőséget 

 szerepeljen a kiválasztható tankönyvek listáján  

 a NAT-tal, helyi tantervünkkel való összhangot 

 a gyermekek általi jól használhatóságot 

 a tantárgy követelményrendszerének folyamatát és struktúráját 

 az esztétikus kivitelezést 

 a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható;  

 a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy 

óraszámának és igényeinek megfelelő használatra több tanéven 

keresztül;  

 a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok 

esztétikai érzékének fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, 

precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására,  

 a tankönyvpiac esetleges változását 

 az alanyi jogon járó tankönyvkeret összege az adott évfolyamon, 

melyet Magyarország mindenkori központi költségvetési törvénye 

határoz meg. A tankönyvtámogatás az adott tanévben az iskola 

október 1-i tanulólétszáma és évfolyamai alapján történik. 

 amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, 

sorozatok tagjai;  

 amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak 

rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, 

gyakorló);  
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 amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely 

interaktív táblán segíti az órai munkát feladatokkal, 3D modellek, 

grafikonrajzoló, statisztikai programok, interaktív feladatok, 

számonkérési lehetőségek, játékok stb. segítségével.  

 

Amennyiben a választott tankönyv nem fedi le 100%-ban a helyi tanterv által 

előírt tananyagot, meg kell jelölni azt a forrást és módot, amelyből, és ahogyan 

a hiányzó tananyagot megtanítják 

V.3 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanév végén az egyes tantárgyakból adott értékelések, osztályzatok és a törvényi 

előírások figyelembevételével a nevelőtestület határoz az egyes tanulók 

továbbhaladásáról. Felsőbb osztályba az a tanuló léphet, aki valamennyi 

tantárgyból a helyi tantervben meghatározott követelményeknek legalább a 

minimumát az adott évfolyamon teljesítette, legalább elégséges osztályzatot 

szerzett. Aki legfeljebb három tantárgyból elégtelen minősítést kapott, 

javítóvizsgát tehet. Háromnál több elégtelen osztályzat esetén a tanulónak évet 

kell ismételni. 

A javító-, osztályozó-, és különbözeti vizsgabizottság tagjait a tantestület 

tagjaiból az iskola igazgatója bízza meg. 

 

A tanulók továbbhaladása  

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a kiadott 

tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette. Integrált tanuló számára egyéni haladási ütem 

engedélyezett.   

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi 

munkája alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az 

elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább 

haladáshoz.  

 Ha a tanuló 2-8. évfolyamon, a tanév végén elégtelen osztályzatot kap, 

akkor pótvizsgáznia kell a tantárgyból. A pótvizsga időpontja: augusztus 

utolsó hete. 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 
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o ▪ az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól,  

o ▪ az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból 

a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt 

teljesítse,  

o ▪ egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott,  

o ▪ magántanuló volt.  

o ▪ egy tantárgyból a kötelező órák 30%-nál többet hiányzott 

 

Iskolánkban az Etika/ hit és erkölcstan tantárgyat nem értékeljük osztályzattal. 

 

V.4 A tankötelezettség teljesítése 

Az iskolánkban tanuló gyermekek tankötelezettségének teljesítésére a törvényben 

meghatározottak az irányadók. Az első osztályos beiratkozásnál a törvényi 

előírásoknak megfelelően járunk el.  

Az évközi, illetve a más iskolából magasabb évfolyamba belépő tanulók esetében 

meg kell vizsgálni a belépés tantárgyi feltételeit, a törvény által előírt 

létszámkereteket. 

Abban az esetben, ha a tanuló külföldön teljesítette tankötelezettségét, vagy más 

idegen nyelvet tanult, vagy bármilyen okból jelentős különbség tapasztalható a 

tanulmányaiban, akkor a jelentkező tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. A 

tantárgyi különbözeti vizsga sikertelensége az év ismétlését eredményezi. 

Iskolánkban a tanulók a törvényi előírásoknak megfelelően a tankötelezettséget 

magántanulóként is teljesítheti. A magántanuló félévkor és év végén az igazgató 

által megjelölt időpontban, a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot 

felkészültségéről. 

V.5 A tanulók átvételének eljárási rendje: 

A tanulói jogviszony létrejöttének és megszüntetésének részletes szabályozását 

az iskola házirendje tartalmazza 

V.5.1  Tanulók átvétele másik iskolából,  

Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére biztosítjuk a más iskolába 

járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét.  

Az átvételről az igazgató dönt. 

 Az átvétel szempontjai: 

Az iskolába jelentkező tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. 
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Ha a tanulónak a magatartás értékelése változó vagy annál rosszabb volt az előző 

iskolában, a tantestület javaslatát kikéri az intézmény vezetője, mielőtt dönt a 

felvételről. 

Ha az igazgató engedélyezi külföldről érkezett tanuló átvételét, a két iskola által 

tanított tantárgyak összehasonlítása alapján dönt a különbözeti vizsga 

kötelezettségről. 

Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles 

dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba. 

Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok 

segítségével és útmutatásai szerint, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő 

biztosításával pótolnia kell. 

Körzeten kívüli tanuló átvételekor – amennyiben a tanulmányi átlagteljesítménye, 

magatartása vagy szorgalma közepes, vagy annál rosszabb, a felvételkor 

próbaidőt köthet ki az iskola igazgatója. A próbaidő 1 hét, de legfeljebb 2 hét 

lehet. Ez alatt az idő alatt az iskola pedagógusai felmérik, milyen esélye van az 

érintett tanulónak az iskola elvárásainak való megfelelésre. Tapasztalataikat 

megbeszélik az intézmény vezetőjével, aki ennek ismeretében dönt a felvételről. 

V.5.2  Az iskolaváltás kérelmének elutasítása: 

Ha a tanuló nem az iskola körzetéhez tartozik, magatartása és szorgalma nem felel 

meg az iskola elvárásainak (változónál jobb), az intézmény vezetője a felvételt 

elutasíthatja. 

V.6 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

V.7 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Az 1-2. évfolyam kiemelt feladata az alapozás. Ennek érdekében: 

 fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú 

cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és probléma 

megoldáshoz 

 az iskolai szokásrendet kialakítjuk 

 megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 
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 a gyermekek érdeklődését felkeltjük a tanulás, tudás iránt, kihasználva 

az életkorukból eredő természetes kíváncsiságukat 

 elsajátíttatjuk a biztos olvasási, írási és számolási alapokat 

V.8 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

Fokozatosan előtérbe kerül a NAT elveiből következő motiválási és a 

tanulásszervezés folyamat. 

A személyiségfejlődés folyamatában kiemelt szerepe van a tanulásnak. Fontos 

olyan szemlélet kialakítása, amelyben megbecsülést kap a tanulás. 

A gyerekek érdeklődésére, kíváncsiságára építünk, motiválttá téve tanulóinkat. 

Fejlesztjük: 

 Tanulási képességeiket és szokásaikat 

 Életkori sajátosságuknak megfelelő önálló gondolkodásukat 

 Az anyanyelv biztos használatát szóban és írásban 

 Önálló tanulásra és ismeretszerzésre való képességüket 

 Kitartásukat 

 Helyes magatartásformák gyakoroltatásával együttműködésre való 

képességüket és a másikra való odafigyelést 

 Mozgásigényük kielégítésével az egészséges életmódra való igényüket 

Személyre szóló, fejlesztő értékeléssel fokozzuk teljesítményüket, tanulási 

kedvüket. 

V.9 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai 

tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, 

képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

V.10 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető 

feladata: 

 A már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése  

 Életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása  

 A helyes pályaválasztás elősegítése  
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 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, 

 Fejlesztjük a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 Az egészséges életvitel kialakítása 

 Az ismeretek tapasztalati megalapozása  

V.11 Kulcskompetenciák megalapozása, együttműködési készség 

fejlődése, a tanulói tudás megalapozása. 

 Az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeinek csökkentése 

 A felső tagozat megváltozott tanulmányi rendje, új szaktanárok 

megismerése 

 Nagyobb önállóság az egyéni munkavégzés terén 

 Az önálló írásbeli és szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 

 Önértékelés kialakítása 

 A tanulási stratégiák kialakítása az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével 

 Önálló tanulás képességének fejlesztése 

V.12 Mindennapos testnevelés 

A „mai” gyerekeket a sport felé kell fordítani, mert a mozgásra fordított-fordítható 

idejük igen korlátozott. Sem játékkultúrájukban, sem a közlekedésükben nem 

mozognak eleget. Mindezek mellett jellemző rájuk az egészségtelen táplálkozás 

is, amely következtében testi fejlettségük elmarad az elvárhatóhoz képest. 

Nem szabad megfeledkeznünk a sport közösségfejlesztő hatásáról sem. Ezen a 

téren is van mit fejleszteni, mert az egyéni-családi nevelés újabb szokásai 

következtében jellemzően egocentrikusak. Feladatunk tehát, hogy egyre több 

gyereket vonjunk be az iskola sportéletébe. 

A mindennapos testnevelést felmenő rendszerben a törvény által előírt formában 

kívánjuk megvalósítani. 

Az Anna utcai telephelyen az ott tanuló osztályok az épület adta lehetőségnek 

megfelelően tornaszobában, a Szabadság sugárúti két épületben tanuló diákok a 

Szabadság sugárút 34-36 szám alatt található tornateremben tesznek eleget a 

mindennapos testnevelés megvalósulásának. 

A Nkt.27.§ 11(c), (d) értelmében heti két testnevelés óra kiváltható: 

• Nkt. 27§. 11. bek. c) pontja alapján 
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„versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme 

alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított 

igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel” 

• Nkt.27§. 11. bek. d) pontja alapján 

„ egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme 

alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre 

érvényes, az egyesület által kiállított igazolással” 

A testnevelés órákon heti 2 órában teniszoktatást szervezünk a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével. 

 

V.13 Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, 

projektoktatás 

A projektoktatás során a témák feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 

érdeklődésére épül. 

A projektoktatás szervezésének támogatása iskolánkban a gyakorlatra, a 

tapasztalatra épülő tanulás fejlesztését segíti. 

A pedagógusok és gyerekek közösen tevékenykednek. 

Olyan újszerű szervezési módokat alkalmazunk, amelynek a játék és az egyéni 

munka is fontos eleme. 

A tanulók közvetlen kapcsolatba kerülnek az iskolán kívüli világgal, az „élettel”, 

lehetőséget kapnak a tapasztalatszerzésre, az élményszerű tanulásra. 

Projektjeink 

Hagyományokra, ünnepekre épülő projektek: 

1. Karácsonyi ünnepkörök 

 az ünnepre való előkészületek- versekkel, műsorokkal. 

 ajándékkészítés 

 kézműves foglalkozások- karácsonyi vásár 

 közös gyertyagyújtás az udvaron-közös éneklés 

 Betlehemes játék és karácsonyi koncert a templomban  

2. Húsvéti ünnepkörök 

 kézműves foglalkozások 

 népszokások felelevenítése 

 locsolóversek tanítása 
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3. Honvédelmi, katasztrófavédelmi nap 

 akadályverseny Isaszegen 

4. Tejprojekt 

 7. évfolyamot érinti 

 A projekt 1 héten át tart 

 Feladata a tejtermelés és a tejfeldolgozással kapcsolatos elméleti 

és gyakorlati ismeretek elsajátítása 

 A projektzáráson a 7. osztályos tanulók az iskola tanulói és a 

szülők előtt tartott előadáson számolnak be a projekten tanultakról 

5. Iskolai hagyományok 

 Kulturális nap 

 Sugárnap 

6. Tanulmányi kirándulások, az ország tájainak megismerése, 

kikapcsolódás – a kirándulások megvalósítása a fenntartó részére nem 

jelent plusz terhet, a pályázatok, iskolai alapítvány, szülői támogatás útján 

kívánjuk megoldani. 

 Osztálykirándulások 

 Tanulmányi kirándulások 

 Erdei iskola 

 Nyári tábor 

 Határtalanul Program 

V.14 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

Az ellenőrző tevékenységünk az ismeretek és készségek értékelésén túl 

folyamatosan minősíti tanulóink képességeinek, teljesítményeinek, 

magatartásának, szorgalmának, egész személyiségének fejlődését. 

Értékelésünk: 

 Folyamatos 

 Sokoldalú 

 Változatos 

 Jelzésértékű 

 Kiszámítható 
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 Tudatosított 

Az év elején tájékozódó felméréseket végzünk, melyeket érdemjegyekkel nem 

minősítünk. 

Nagyobb tantárgyi egységek után témazáró dolgozatot íratunk. A szóbeli és az 

írásbeli feleltetés lehetőségével azonos arányban élünk, bár ezt tanulónként 

differenciáljuk. (Pl.: tanulási problémás gyermekek esetében figyelembe vesszük 

a Pedagógiai Szakszolgálat, a Szakértői Bizottság által kiadott szakvélemények 

javaslatait) Nagyobb témák lezárását követően témazáró dolgozatot íratunk. A 

témazáró dolgozatot előre be kell jelenteni a tanulóknak (legalább 3 nappal 

korábban), továbbá a dolgozatok íratását a pedagógusoknak úgy kell koordinálni, 

hogy egy napon egy osztályban legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A 

témazáró dolgozatokat a tanulóknak külön, dolgozat füzetbe kell írni. 

Amennyiben a témazáró dolgozatot – indokolt esetben – nem füzetben, hanem 

külön feladatlapon oldják meg a tanulók, akkor a feladatlapokat külön dossziéban 

kell megőrizni. Szakvélemény alapján a témazáró dolgozatot egyes tanulóknál 

lehet szóban számon kérni, ebben az esetben a kérdéseket és az arra kapott 

válaszokat, valamint az érdemjegyet jegyzőkönyvezni kell. A témazáró 

dolgozatokat (ill. a jegyzőkönyveket) 2 évig az iskolában – hozzáférhető helyen 

– meg kell őrizni. A témazáró dolgozatokat szülői kérésre fénymásolni kell, s azt 

a szülőnek át kell adni. 

A dolgozatokat a számonkérés előtt összefoglaló órán elő kell készíteni. Az 

összefoglaló órán érinteni kell az összes olyan témakört, amely a dolgozat tárgya 

lesz. Ezeken az órákon lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a konzultációra. 

A dolgozatírást követő órán a dolgozatok eredményét értékelni kell, a tanulókkal 

a javítást el kell végeztetni. 

A tanulók tudásának értékelésekor csak az kérhető számon, amit a tanterv előír, 

valamint a tanórákon megfelelő mértékben megtanítottak, s amiben a tanuló a 

folyamatos gyakorlás és a házi feladatok során megfelelő jártasságra tett szert. Ha 

a dolgozatok eredménye az osztályban tanulók 50%-nál elégtelen, az adott témát 

újra kell tanítani, a dolgozatot újra elő kell készíteni és újra kell íratni. Ezt jelezni 

kell az iskolavezetés, valamint a szülők felé, a tanmenetet át kell ütemezni. 

Ilyenkor az anyag újra tanítását és a dolgozat íratását az iskolavezetés 

ellenőrizheti. Az ellenőrzésre a munkaközösség-vezetőt is felkérheti az igazgató 

vagy helyettese. 

Félévkor és év végén, a minimumszinten teljesítő tanulók esetében minimumszint 

felmérést kell végezni. A minimumszint felmérőket legalább 93%-ban kell a 

tanulónak teljesíteni ahhoz, hogy a féléves vagy év végi érdemjegye elégséges 

legyen. Amennyiben a tanuló a minimumszint felmérő feladatait 93% felett 

teljesíti, a tanuló féléves, illetve év végi érdemjegye nem lehet elégtelen. A 



88 

 

minimumszint felmérőket a témazáró dolgozatokkal együtt két évig meg kell 

őrizni. 

Ha a tanuló hiányzása a törvény által megszabott mértéket meghaladja, a 

nevelőtestület döntésének következményeként osztályozó vizsgán ad számot 

tudásáról. Osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak is, aki valamilyen 

okból az év folyamán nem volt osztályozható (Pl.: hiányzása nem érte el a tv. 

mértéket, de minden témazáró megírásánál hiányzott stb.), valamint annak a 

tanulónak, aki szakvélemény alapján vagy szülői kérésre magántanulóként 

folytatja tanulmányait. 

Az osztályozó vizsga időpontjáról a szülőt a törvényi előírások szerint írásban kell 

kiértesíteni. A vizsga anyagáról konzultációs lehetőséget kell biztosítani olyan 

formában, hogy a tanuló a vizsga időpontjára a vizsga tárgyát képező teljes 

tananyagot megismerhesse, és abból megfelelő mértekben fel tudjon készülni. 

Az osztályozó vizsgát a nevelőtestület tagjaiból szervezett bizottság előtt kell 

letenni. A bizottság tagjai: 

1. Szakos tanár vagy tanító 

2. Osztályfőnök 

3. Iskolavezetés tagja 

Az osztályozó vizsga eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a feltett kérdéseket, a tanuló írásbeli feleletét, 

valamint a szóbeli feleletének tartalmát, a vizsga eredményét. A jegyzőkönyvet a 

tanuló anyakönyvéhez kell csatolni. 

V.15 A tanulók tudásának értékelése, az iskolai beszámoltatások formája, 

rendje és korlátai 

A tanórákon leadott tananyag számonkérése általában a következő tanórán 

történik. A tanuló teljesítményét ilyenkor szóbeli vagy írásbeli felelettel kérjük 

számon. A tanulók értékelését elsősorban a tanórán kifejtett teljesítménye alapján 

kell megítélni. Érdemjegyébe beleszámít a tárgyi tudásán kívül az órai munkája, 

füzetvezetése, szorgalmi feladatai, szaktárgyi versenyeken elért eredménye, a 

szorgalmi idő alatt készített témazáró-, valamint – a szaktanár által kijelölt vagy 

egyeztetett – önszorgalomból készített (Pl. TDK) egyéb dolgozatai.  

A szóbeli és az írásbeli feleletek aránya 50-50%, de ezt a tanulók képességeinek 

függvényében differenciáljuk. (Szakvélemény alapján a tanulót lehet csak szóban 

vagy csak írásban feleltetni). A kisebb tantárgyi egységek, témák, napi 

tananyagegységek lezárását követően a tanuló teljesítményét érdemjeggyel 

értékeljük. Tantárgyanként a heti 1-2 órás tantárgyaknál havonta legalább egy, a 

heti 2-nél több órás tantárgyaknál havonta legalább 2 osztályzat megszerzését 

biztosítjuk. Lehetőséget adunk tanulóinknak az érdemjegyek javítására is.  



89 

 

Nagyobb témák lezárását követően témazáró dolgozatot íratunk. A témazáró 

dolgozatot előre be kell jelenteni a tanulóknak (legalább 3 nappal korábban), 

továbbá a dolgozatok íratását a pedagógusoknak úgy kell koordinálni, hogy egy 

napon egy osztályban legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A témazáró 

dolgozatokat a tanulóknak külön, dolgozat füzetbe kell írni. Amennyiben a 

témazáró dolgozatot – indokolt esetben – nem füzetben, hanem külön feladatlapon 

oldják meg a tanulók, akkor a feladatlapokat külön dossziéban kell megőrizni. 

Szakvélemény alapján a témazáró dolgozatot egyes tanulóknál lehet szóban 

számon kérni, ebben az esetben a kérdéseket és az arra kapott válaszokat, valamint 

az érdemjegyet jegyzőkönyvezni kell. A témazáró dolgozatokat (ill. a 

jegyzőkönyveket) 2 évig az iskolában – hozzáférhető helyen – meg kell őrizni. A 

témazáró dolgozatokat szülői kérésre fénymásolni kell, s azt a szülőnek át kell 

adni. 

A dolgozatokat a számonkérés előtt összefoglaló órán elő kell készíteni. Az 

összefoglaló órán érinteni kell az összes olyan témakört, amely a dolgozat tárgya 

lesz. Ezeken az órákon lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a konzultációra. 

A dolgozatírást követő órán a dolgozatok eredményét értékelni kell, a tanulókkal 

a javítást el kell végeztetni. 

A tanulók tudásának értékelésekor csak az kérhető számon, amit a tanterv előír, 

valamint a tanórákon megfelelő mértékben megtanítottak. Ha a dolgozatok 

eredménye az osztályban tanulók 50%-nál elégtelen, vagy a dolgozatok átlaga és 

a tantárgyi tanulmányi átlag között minimum 1 jegy eltérés van, az adott témát 

újra kell tanítani, a dolgozatot újra elő kell készíteni és újra kell íratni. Ezt jelezni 

kell az iskolavezetés, valamint a szülők felé, a tanmenetet át kell ütemezni. 

Ilyenkor az anyag újra tanítását és a dolgozat íratását az iskolavezetés 

ellenőrizheti. Az ellenőrzésre a munkaközösség-vezetőt is felkérheti az igazgató 

vagy helyettese. 

A tanulónak félévkor és év végén, valamint a témazáró dolgozatok megírása után 

– kérésére – lehetőséget kell biztosítani a javításra. Az év végi eredményét az első 

félév érdemjegye, valamint a második félév teljesítményének átlaga adja. 

Folytatjuk a néhány éve bevezetett mérési rendszert: 1-8. osztályig a hangos 

olvasás, szövegértés, szövegfeldolgozás felmérését, valamint készségszint mérést 

végzünk matematika tantárgyból és helyesírásból is. Az esztétikus íráskép 

kialakítását és fejlesztését minden évfolyamon kiemelt feladatként kezeljük. 

A tanulók teljesítményéről a szülőket (gondviselőt) az e-naplón keresztül 

folyamatosan tájékoztatjuk. 

Negyedévente osztályozó értekezletet tartunk a magatartás és a szorgalom 

értékelésére, továbbá lehetőséget adunk a tanulmányi, gyermekvédelmi és egyéb 

problémás esetek megbeszélésére. 
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Tanulóinknak (kivétel az 1. osztályos tanulók esetében) a tantárgyakban elért 

teljesítményét továbbra is hagyományos módon, érdemjegyekkel (5=jeles, 4=jó, 

3=közepes, 2=elégséges, 1=elégtelen) osztályozzuk. A tananyag legalább 50 %-

át kell tudni az elégségeshez. Ezen szempontokat a felméréseknél vesszük ezt 

figyelembe. A dolgozatok összeállításánál a feladatok 50%-a minimumszintre 

kell, épüljön. 

Az értékelés százalékai: 

Elégtelen: 0-50% 

Elégséges 51-65% 

Közepes 66-84% 

Jó 85-92% 

Jeles 93-100% 

Pl.: A nyelvtan jegyek írás és nyelvtan jegyekből állnak. Arányuk a következő: 

 Írás Nyelvtan 

1.o. 70% 30% 

2.o. 50% 50% 

3.o. 30% 70% 

Az írásképet 1-8. évfolyamon, az évfolyamnak megfelelően szövegesen vagy 

érdemjeggyel értékeljük.  Szöveges értékelés az 1. évfolyamon és 2. évfolyamon 

félévkor, a 2. évfolyamon év végén és a többi évfolyamon érdemjeggyel 

értékeljük. 

A kimagasló teljesítményeket tantárgyi dicsérettel értékeljük. A minden 

tantárgyból kiemelkedő eredményű tanuló általános dicséretet kap, ez minden 

évfolyam tanulójára érvényes. 

Az értékelés módjai: 

Félév Felelet, dolgozat 

értékelésének 

módja 

Félév zárásának 

módja 

1. osztály 1. félév Szöveges értékelés Szöveges értékelés 

1. osztály 2. félév Szöveges értékelés Szöveges értékelés 
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2. osztály 1. félév Szöveges értékelés, 

osztályzat is adható 

Szöveges értékelés 

2. osztály 2. félév Osztályzat Osztályzat 

3. osztálytól Osztályzat Osztályzat 

V.16 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

A tanulónak a tanórákon vett tananyag elmélyítésére és gyakorlására házi 

feladatot kell adni. A házi feladat lehet szóbeli és írásbeli. A házi feladatok esetén 

a tanítónak/szaktanárnak a feladat terjedelmére és lényegére vonatkozóan a 

tanulót megfelelő információkkal kell, ellátnia. A kijelölt házi feladatot a tanuló 

füzetében rögzíteni kell, hogy a szülők azt otthon ellenőrizhessék. 

A házi feladatok mennyiségét és terjedelmét az adott korosztály 

terhelhetőségének figyelembe vételével kell meghatározni. A házi feladatokat a 

tanulók képességeinek megfelelően differenciálni lehet. 

V.16.1 Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 

Szombatra, vasárnapra és munkaszüneti napokra házi feladatot nem adunk. 

V.17 Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, Célunk 

ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy 

megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. 

Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által 

megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul 

veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
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Idegen nyelv 

Az idegen nyelvek közül iskolánkban az igényeknek megfelelően az angol 

nyelvet oktatjuk. 

 

V.18 Jutalmazási- és büntetési rendszer 

A magatartás és szorgalom értékelését nem lehet objektíven felmérésekkel 

megállapítani, ezért minősítésükhöz az iskola helyi jutalmazási és büntetési 

rendszerét, magatartási, szorgalmi normatíváit használjuk. 

V.18.1 Dicséret: 

(Lehet szóbeli, írásbeli, osztályközösség, iskolai közösség előtti.) 

Anyakönyvbe, bizonyítványba való bejegyzés: 

Nyolcéves kitűnő tanulmányi eredmény és példás magatartás, szorgalom esetén 

 

Igazgatói dicséret: 

 Kiemelkedő tanulmányi munkáért 

 Iskolai szintű teljesítmény kiváló teljesítéséért 

 Iskolán kívüli magas szintű nemes cselekedetért 

Nevelőtestületi dicséret: 

Félévkor, év végén példamutató magatartásért, szorgalomért, tanulmányi 

munkáért 

Osztályfőnöki dicséret: 

Példás magatartásért, szorgalomért, megbízatások példás teljesítéséért 

Szorgalommal bekövetkezett és tartósnak látszó jelentős javulásért 

Szaktanári dicséret: 

Egyes tantárgyakból kimagasló eredmény eléréséért 

Napköziben tanúsított példás magatartásért, szorgalomért 

V.18.2 Büntetés: 

(Lehet szóbeli és írásbeli.)   

Szaktanári intő: 

Sorozatos elégtelen feleletért, ha hanyagság miatt van 

Órai, napközis munkát zavaró magatartásért 

Osztályfőnöki intő: 
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Az iskola rendjének sorozatos megszegéséért 

Osztályfőnöki rovó: 

Olyan magatartásért, amellyel tudatosan és sorozatosan megszegi a házirendet, 

többszöri figyelmeztetés ellenére. 

Igazgatói intő: 

Olyan vétségért, amelyért már osztályfőnöki rovót kapott (súlyosabb esetben az 

előző fokozat elhagyható, javasolt rossz magatartás minősítése) 

Igazgatói rovó: 

Annak a tanulónak, aki már kimerítette az előző büntetési formákat és továbbra is 

tudatosan vét a házirend szabályai ellen. (javasolt rossz magatartás minősítése) 

(Mindezeket megelőzhetik a szóbeli és írásbeli figyelmeztetők) 

V.18.3 Magatartási normatívák 

 Szépen, kulturáltan beszél 

 Viselkedése tisztelettudó, udvarias, türelmes 

 Tiszteli és segíti társait, valamint az osztály- és iskolaközösségét 

 Iskoláshoz méltóan öltözködik, jelenik meg, (haj-, köröm-, arc-, és 

szemfestés nélkül jár iskolába, ruházata szerény, ízléses), ruházatát, 

környezetét rendben tartja 

 Tudatosan alkalmazza, következetesen betartja az iskola házirendjét 

 Csak betegség, vagy komoly ok esetén hiányzik 

 Iskolán kívül, nyilvános helyen is betartja a kulturált viselkedés 

szabályait 

 Pontosan érkezik az iskolai foglalkozásra 

Értékelés: 

Minősítés Értelmezés 

Példás: Ha a normákat maradéktalanul, mindig betartja. 

Jó: Néha vét a követelmények ellen. 

Változó: Gyakran figyelmeztetni kell. 

Rossz: Tudatosan megszegi a magatartási normákat, másokat is 

zavar, veszélyeztet viselkedésével. 
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V.18.4 A szorgalom normatívái: 

 Órákon aktív 

 Felszerelése, házi feladata nem hiányzik 

 Szorgalmi feladatot szívesen vállal. (Előadások tartása, szervezése, 

sport- kulturtevékenységek, beteglátogatások, tablók, faliújságok 

készítése, stb. 

 Rendszeresen részt vesz az iskolai TDK fordulókon 

 Adottságainak megfelelően készül és indul az iskolai, kerületi, 

fővárosi és országos tanulmányi versenyeken 

 

Minősítés Értelmezés 

Példás Ha a normákat maradéktalanul, mindig betartja. 

Jó: Néha vét a követelmények ellen. 

Változó: Gyakran figyelmeztetni kell. 

Hanyag: Tudatosan megszegi a szorgalmi normákat, másokat is zavar 

a tanulásban, szorgalmi munkájában viselkedésével. 

V.19 A nevelési célok megvalósítása érdekében folytatott belső ellenőrzés 

formái: 

 folyamatos jelenlét 

 éves osztályfőnöki beszámoló 

 rendszeres napközis nevelői beszámoltatások 

 gyermekvédelmi felelős beszámoló 

 szülők és pedagógusok kapcsolattartó lehetőségeinek figyelemmel 

kísérése 

Nevelési céljaink megvalósíthatósága döntően folyamatos, de egyes elemei 

teljesíthetők adott életkori szakaszon. Ez esetekben is további folyamatos nevelői 

erősítésre, hatásra van szükség. 
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VI. Záró rendelkezések 

A pedagógiai program módosítása az egyetértési és véleményezési joggal 

rendelkező közösségek, a nevelőtestület és a fenntartó egyetértésével, az 

intézményvezető jóváhagyásával lép életbe.  

A pedagógiai program alkalmazása csak a mellékletekkel és függelékekkel együtt 

lehetséges. 

Mellékletek: 

1. SNI tanulók ellátása 

 

 

Kelt: Budapest, 2020.08.31. 

 Fehérné Káli Margit 

 intézményvezető 
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VII. Záradék 

 

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 

 

......... év .................. hó ........ napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

.............................................  

hitelesítő nevelőtestületi tag  

 

 

 

Mellékelve az elfogadásról készült: 

 jegyzőkönyvi kivonat 

 jelenléti ív 

 a határozatképesség megállapítása 

 az elfogadás mellett szavazók száma és aránya: 

 az elfogadás ellen szavazók száma és aránya: 

 a tartózkodó szavazók száma és aránya: 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap  

 

 

 .............................................  

 a jegyzőkönyv vezetője 

 

 

 

 ……………………………………………………………………………….. 

 hitelesítő I. aláírása hitelesítő II. aláírása 
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VIII. Fenntartói és működtetői nyilatkozat 

 

Jelen pedagógiai programmal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra 

többletkötelezettséget telepítő rendelkezések nincsenek. 

 

………………………………………  

 

………………………………………  

 

……………………………………...  

 

……………………………………...  

(fejezet és címmegjelölések)  

 

Vonatkozásában a KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT, mint az 

intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. 

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a szervezeti 

és működési szabályzat fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap  

 

 

 

 .............................................  

 fenntartó képviselője 
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MELLÉKLET: 

I. SNI tanulók ellátása 

 

I.1 Hallássérült tanulók integrált nevelése-oktatása 

 

1. A hallássérültség meghatározása 

 

A hallássérült tanulónál - a hallás hiánya vagy csökkenése miatt - a szokásostól 

eltér a nyelvi kommunikáció fejlettsége (szövegértés, szókincs, nyelvi 

szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.), és ennek következtében a 

megismerő tevékenység és egyes személyiségjegyek fejlődése. A tanuló nyelvi 

kommunikációs szintje az esetek jelentős részében nem korrelál életkorával, 

hallásállapotával - attól pozitív és negatív irányban is eltérhet. 

 A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség (a beszédtartományban mért 

veszteség 90 dB alatti) áll fenn. Ennek következménye - az állapot 

fennmaradása esetén - a hangzó beszéd spontán kialakulásának 

képtelensége, elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, valamint a nyelvi 

kommunikáció általános akadályozottsága. A hallásveszteség mértékétől, 

jellegétől, a környezeti hatásoktól függően módosulhat a megismerő 

tevékenység, a gondolkodás és a lelki élet egészének fejlődése. 

 A nagyothalló tanulónál (a beszédtartományban mért hallásszintek átlaga 

enyhe nagyothallás esetén 30-45 dB, közepes nagyothallás esetén 46-65 

dB, súlyos nagyothallásnál 66-90 dB) a hallás csökkenése 

akadályozottságot jelent a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. 

Ennek mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat 

megközelítésének szintjéig terjedhet. 

 A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) 

hallássérült tanulóknál - egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító 

műtét után - fizikai értelemben közel ép hallás mérhető. 

Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük több befolyásoló tényező mellett 

döntően függ attól, hogy a gyermek milyen életkorban volt a műtét 

elvégzésekor. A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a 

hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai habilitációs és rehabilitációs, 
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valamint azzal párhuzamosan az audiológiai gondozás eredményezi. 

(Irányelvek) 

 

2. Az integráció célja és feladatai 

 

2.1. Célja 

Hallássérült gyermekek nevelése-oktatása együttneveléssel 

 

2.2 Feladatai 

 

 Az integráció gondolatának elfogadtatása az iskola valamennyi 

dolgozójával és tanulóifjúságával. 

 A tanulók eljuttatása a lehető legmagasabb anyanyelvi szintre. Ennek 

érdekében minden lehetőség, - így a tanórák és a tanórán kívüli 

foglalkozások - felhasználása a kommunikáció fejlesztésére. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók társadalmi integrációjának elősegítése. 

 

 

3. Az integráció feltételei 

 

Arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek integrált oktatás, nevelés 

körülményei között folytatja tanulmányait, a szülő, és a fogyatékossági típusnak 

megfelelő országos szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint az általános 

iskola igazgatója dönt. A bizottság a szakértői véleményben megjelöli azt az 

iskolát, mely alapító okirata alapján az adott sérüléssel rendelkező gyermekeket 

elláthatja. 

 

Megjegyzés: 

Nagyothalló, illetve siket gyerekek vizsgálatát a következő bizottság végzi: 

FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 

Gondozó Tagintézménye (országos illetékesség) 

1147 Budapest, Cinkotai út 125-137 Tel.: 422 1493 

 

3.1. Személyi feltételek 

http://fpsz.hu/hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg/
http://fpsz.hu/hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg/
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A hallássérült tanuló integrált iskolai nevelése során az illetékes szakértői 

bizottság által meghatározottak szerinti foglalkoztatáshoz megfelelő szakirányú 

végzettségű gyógypedagógust (ebben az esetben szurdopedagógust) foglalkoztat 

az iskola, mivel a hallássérült tanuló számára a törvényben meghatározott 

habilitációs, rehabilitációs órákat csak megfelelő szakos gyógypedagógus láthatja 

el. 

 

Megjegyzés: 

Amennyiben az iskola nem kíván gyógypedagógust alkalmazni, igénybe veheti a 

fővárosi ellátást biztosító utazótanári szolgálatot. 

Elérhetőség: 

Dr. Török Béla Általános Iskola és Diákotthon 

1142 Budapest, Rákos patak u. 101. Tel.: 273-22-20 

 

3.2 Tárgyi feltételek 

 

 3.2.1.Tanterem 

A szabványos osztályterem általában megfelelő. 

A tanuló ültetésekor fokozottan figyelünk a hallássérült tanuló megfelelő 

elhelyezésére. 

A pedagógusnak az óravezetés közben is megkülönböztetetten kell figyelnie a 

sajátos nevelési igényű gyermekre. 

 

 3.2.2. A csoport összetétele 

Az osztálylétszámok kialakításánál a hallássérült tanulót három gyermekként kell 

figyelembe venni. Ajánlott, hogy egy csoportba két, legfeljebb három sajátos 

nevelési igényű tanuló kerüljön. 

 3.2.3.Speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek 

Nagyothalló tanulók számára a többségi iskolák tantervei elfogadottak. 

 3.2.4.A tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, taneszközök, 

segédeszközök 
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a különböző nyelvi 

kommunikációs 

szinteknek megfelelő 

kifejezések képi 

megjelenítésére alkalmas 

elektronikus 

információhordozó 

iskolánként 1  

a nyelvi kommunikáció 

vizuális, auditív 

megjelenítésének 

ellenőrzésére alkalmas 

elektronikus eszközök 

iskolánként 1  

a nyelvi fejlődésükben 

akadályozottak 

kommunikációját segítő 

nyelv szemléltetésére 

alkalmas audiovizuális 

és/vagy elektronikus 

eszköz 

iskolánként 1  

 

 3.2.5.A szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások, elsősorban a habilitációs, rehabilitációs tevékenység 

A szolgáltatásokat az iskola a törvénynek megfelelően biztosítja. 

A szakértői bizottság szakvéleményében meghatározza az adott tanulóra 

fordítandó rehabilitációs órák számát. (2011. évi CXC. törvény 6. melléklet) 

 

A rehabilitációs foglalkozások kiemelt céljai 

 Az audiológiai ellátás biztosítása (ha szükséges iskolán belül) 

 A nyelvi kommunikáció fejlesztése, szókincsbővítés, szóbeli és írásbeli 

közlés fejlesztése, nyelvi ismeretek fejlesztése stb. 

 Hallásnevelés, beszédhallás fejlesztés 

 A beszédérthetőség javítása 

A rehabilitációs foglalkozások szervezhetők egyéni, vagy kiscsoportos formában. 

 

4. Helyi tanterv 
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Az iskola a hallássérült tanulók oktatása során is saját tantervét alkalmazza, de 

figyelemmel van a hallássérült gyerekek egyéni sajátosságaira a fejlesztés, a 

követelmények támasztása és az értékelés területén is. 

 

4.1. Kiemelt fejlesztési feladatok az Irányelvek alapján 

 

 A helyi tanterv elkészítésénél az iskola a NAT mellett az Irányelveket is 

figyelembe veszi. 

Az integrált tanulók oktatása során az iskola törekszik sérülésspecifikus 

módszertani eljárások alkalmazására. A tananyag feldolgozásakor szükség esetén 

egyéni fejlesztési tervet készít. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok tantárgyanként: 

Magyar nyelv és irodalom 

Komplex nyelvi fejlesztés, az egyéni anyanyelvi nevelés biztosítása, nyelvi 

korrekció, a beszédérthetőség javítása, a nyelvi megnyilvánulások szintjének 

minél jobb közelítésére a halló gyermekek kommunikációjához. 

Élő idegen nyelv 

A tanítási módszerek és a tartalom megválasztásánál a hallásállapotra, a 

nyelvhasználat nehezítettségére figyelemmel kell lenni. 

Művészetek 

Az ének-zene fejlesztési feladatai módosulnak, elsődleges a hallóképesség 

fejlesztése, a természeti-társadalmi környezet hangjainak megismertetése, az 

emberi beszéd akusztikus felfogásának a segítése. 

Dráma és a tánc  

Személyiségfejlesztő hatása segíti a rehabilitációs célok megvalósítását is. 

Matematika 

A fogalmi gondolkodás, az absztrakciós képesség fejlesztése, mely a nyelvi 

kommunikációs szinttel szoros összefüggést mutat. 

Ember és társadalom 

A tájékozódási képesség, a környezetben való eligazodás, valamint a tanulók 

szocializációjának segítése. 

Ember a természetben. Földünk és környezetünk 
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Alkalmazható ismeretek nyújtása, melyek segítik a természeti környezet, és 

összefüggései felismerését. 

Művészetek 

A kreativitás fejlesztése, mely hat a személyiség fejlesztésére. 

Informatika 

A hallássérült tanulóknak az átlagosnál nagyobb szükségük van a vizuális 

információszerzés, feldolgozás ismeretére és ezek alkalmazására.  

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Biztosítja a manuális készségek fejlesztését, a mozgássorok 

összerendezettségének fejlesztését, felkészít a felnőttkori munkavégzésre. 

Testnevelés és sport 

Feladata a fizikai munkavégzésre történő testi és pszichikai felkészítés, a halló 

gyermekekkel való kapcsolatok kiépítése, versenyhelyzetek teremtése, esetleges 

mozgáskoordinációs zavarok korrekciója. 

 

További fejlesztési feladatok súlyos fokban hallássérült (siket) tanuló esetén 

Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 

Célja a hallássérülés lehetséges kompenzálása, a beszédhallás, a beszéd mozgási, 

ritmikai fejlesztése. 

Beszédhallás-nevelés 

Speciális eljárásokkal valamennyi anyanyelvi tantárgy keretében megjelenik. 

További alkalmazása minden tantárgy, foglalkozás keretében szükséges. 

Helyes ejtés 

Döntően a hangzásilag érthető beszéd komplex kialakítása, fejlesztése speciális 

módszerek alkalmazásával. 

 Szájról olvasás 

A beszédhallás elégtelensége vagy hiánya miatt a beszédértés vizuális formáját 

jelenti. Kiemelt feladata a nyelvi kombinációs készség, a vizuális emlékezet 

fejlesztése. 

 

4.2. Követelmények és értékelés  
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A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesítendők. 

Az iskola helyi tanterve – amennyiben szükséges – biztosítja az egyes évfolyamok 

követelményei teljesítéséhez az egy évnél hosszabb időt is. Amennyiben a 

szakértői vélemény kitér rá, az egyéni haladás megtervezésénél figyelembe veszi, 

hogy a szakértői vélemény szerint melyik tárgyból melyik évre fogja a tanuló 

utolérni társait. 

Hallássérült tanulók esetében az iskola szükség esetén biztosítja az értékelés alóli 

felmentést. Ez elsősorban az ének és az idegen nyelv tárgyakat érintheti. 

Felmentés helyett azonban inkább a tanulók minél több tevékenységbe való 

bevonását tartjuk célravezetőnek  

A sajátos nevelési igényű tanulók értékelésében a reális értékelésre törekszik az 

iskola, és igyekszünk megtalálni azokat a helyzeteket, mely valóban hiteles képet 

nyújt a tanuló teljesítményéről. 

Az értékelés során minden esetben a tanuló képességeihez, fejlettségi szintjéhez 

viszonyított fejlődést vesszük figyelembe. 

Egyénre kialakított szöveges értékelési rendszert alkalmazunk. 

 

5. Fejlesztési terv 

 

5.1 Célja 

 

 A törvény által meghatározott és a szakvéleményben szereplő fejlesztési 

formák biztosítása. 

 A sajátos nevelési igényből fakadó hátrányok csökkentése, vagy lehetőség 

esetén megszüntetése. 

 Harmonikus, önmaga problémáit megfelelően kezelni tudó személyiség 

kialakítása. 

 Az egész élet során jól használható kompenzációs technikák elsajátítása. 

5.2. Feladatai 

 

 Egyénre szabott fejlesztés a gyermek szükségleteinek figyelembe 

vételével. 

 A habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása 

 A pedagógus és a gyógypedagógus folyamatos kapcsolattartása. 

 Differenciálás. 
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 Folyamatos kapcsolattartás a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsággal, a dr. Török Béla Általános Iskola és 

Diákotthonnal, valamint a kerületi EGYMI-vel. 

 

5.3. Tartalma és tevékenységei 

 

 A fejlődés és fejlesztés lehető legkedvezőbb lehetőségeinek és feltételeinek 

biztosítása. 

 Fejlesztés gyógypedagógus közreműködésével. A foglalkozások feladata a 

hallássérülésből fakadóan sérült funkciók fejlesztése, a meglevő ép 

funkciók bevonása a megismerő folyamatok megsegítése érdekében. A 

szükséges speciális eszközök (hallókészülék, stb.) használatának 

elfogadtatása, megtanítása. 

A gyermekek problémájának súlyosságától függően, egyéni vagy 

kiscsoportos képességfejlesztés. A fejlesztés területeit a rendelkezésre álló 

szakvélemények, valamint az iskolai felmérések és a tanító jelzései alapján 

határozza meg az iskola. 

 Szókincsbővítés és szókincs-építés, grammatikai fejlesztés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció fejlesztése. 

 Az egyéni képességeket és az eltérő fejlődési ütemet szem előtt tartva 

mennyiségi és minőségi differenciálás. 

 Megfelelő motivációs bázis kialakítása. 

 A szekunder módon létrejövő tünetek (szorongás feladathelyzetben, 

kudarckerülő magatartás, esetleges agresszió, stb.) oldása. 

 A szülővel való szoros kapcsolattartás. 

 Szükség esetén rendszeres korrepetálás. 

 

5.4. Követelmények 

 

A támasztott követelmények személyre szabottak és elsősorban a szakértői 

véleményben foglaltaknak kell megfelelniük. 

 

6. Az utazótanár feladatai 

 

 Az ép tanulók felkészítése az integrált gyermek fogadása kapcsán 

 A szülő felkészítése és tájékoztatása 

 A gyermek fejlesztése 
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 Szakmai segítségnyújtás a hallássérült tanulókat oktató-nevelő 

pedagógusoknak. 

 

7. Az integráció előnyei 

 

Az integráció során a sajátos nevelési igényű gyermeknek az ép társakkal való 

közös tanulás és a közös programokon való részvétel hatalmas húzóerőt jelent. Az 

ép gyermekek pedig egész életüket meghatározó erkölcsi értékek birtokába 

juthatnak. Kifejlődik bennük az elfogadás, a tolerancia, kialakul bennük a 

segítőkészség. 

 

I.2 Mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelése-oktatása 

1. A mozgáskorlátozottság meghatározása 

 

Gyógypedagógiai szempontból mozgáskorlátozottnak nevezzük azokat, akik a 

tartó vagy mozgató szervrendszer struktúrájának vagy funkciójának sérülése vagy 

hiánya következtében, a fizikai teljesítőképesség megváltozása miatt az életkori 

tevékenységek végzésében maradandóan korlátozottak, nevelésük, 

személyiségfejlesztésük átmenetileg vagy tartósan speciális feltételeket, 

eljárásokat igényelnek.   

A mozgáskorlátozottság csoportosítása: 

 Végtagredukciós fejlődési rendellenességek – a felső és alsó végtag 

veleszületett rendellenességei 

 Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák – myelodysplasia, progresszív 

izomsorvadás, szülési felkarbénulás 

 Korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek – a központi 

idegrendszer sérülése következtében különféle típusú és mértékű bénulás 

 Egyéb eredetű, mozgásrendellenességet okozó korformák 

 

2. Az integráció célja és feladatai 

 

2.1. Célja 

 

A mozgáskorlátozott tanuló együttnevelése teljes integráció formájában, melynek 

keretében a sérült gyermek a teljes időt együtt tölti társaival a többségi iskolában. 
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2.2. Feladatai 

 

 Az iskola tantestületének és tanuló ifjúságának elfogadó és segítő jellegű 

hozzáállásának kialakítása. 

 A leendő tanítók tájékoztatása és felkészítése a feladatra. 

 A leendő osztályterem megfelelő és körültekintő berendezése, 

megvilágítása. 

 A mozgáskorlátozott tanuló után járó emelt szintű normatíva 

felhasználásának megtervezése és megszervezése. 

 A törvény által előírt és biztosított rehabilitációs órakeret 

felhasználásának megtervezése. 

 Az oktatás-nevelés folyamatában a legoptimálisabb tanítási-tanulási 

módszer kiválasztása. 

 Szakmaközi együttműködés kiépítése és team- munka formájában történő 

megvalósítása. 

 

 

3. Az integráció feltételei 

 

A hazánkban folytatott integrációs gyakorlat vizsgálatára irányuló kutatási 

adatok, s a szakirodalom alapján is megállapítható, hogy Magyarországon a 

mozgáskorlátozottak integrált nevelése-oktatása más országokhoz képest kissé 

eltérő képet mutat. Nem épült ki ugyanis a minden mozgáskorlátozott gyermeket 

ellátó teljeskörű speciális iskoláztatás rendszere. Egy integrációt kezdeményező 

közoktatási intézmény nem attól válik befogadó intézménnyé, hogy beiskolázza 

a mozgáskorlátozott gyermeket, hanem attól, hogy megteremti annak tárgyi és 

személyi feltételeit.  

 

A mozgáskorlátozott gyermek iskolába lépése előtt a fogadó iskola vagy a szülő 

kérésére a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői 

véleményt készít 

Cím: 1145. Budapest, Mexikói u. 63-64. Tel: 220 64 59. 

 

3.1. Személyi feltételek 
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A közoktatási törvény előírja, hogy a fogadó iskola fenntartója intézkedik arról, 

hogy a gyermeket fogyatékosságának megfelelő gyógypedagógus (ebben az 

esetben szomatopedagógus) utazó szakember segítse szükség szerint az iskolai 

munkájában,  

 

3.2 Tárgyi feltételek 

 

3.2.1. Az iskola megközelíthetősége, iskolai közlekedés: 

 

 Önállóan nem közlekedő gyermek esetén az őt szállító, gépkocsival 

közlekedő szülők részére az iskola külön felfestéssel ellátott parkolót 

biztosít. 

 Kerekesszékkel, járókerettel vagy más segédeszközzel közlekedő gyermek 

számára lépcsőt áthidaló rámpa, kapaszkodó, korlát kiépítése szükséges. 

 A mozgáskorlátozott gyermek számára az iskola épületén belül is 

akadálymentes közlekedést szükséges biztosítani, melynek elemei 

lehetnek: folyosón szükség szerint kapaszkodó korlát, jól megközelíthető, 

belsőleg akadálymentesített mosdóhelyiségek 

 Az osztályterem lehetőleg földszinti legyen, amennyiben ez nem lehetséges 

szükséges az emeltre szállítás megoldása.(lift) 

 Az osztályterem belső elrendezése is segítse a tanulót az akadálymentes 

közlekedésben pl. szélesebb távolság a szék illetve a padsorok között) 

 A polcok, fogasok elhelyezése akkor optimális, ha nem jelentenek akadályt 

a tanulók helyváltoztatásában és elérhető magasságban vannak.  

 

 Tanterem: 

 

 Az iskolapad, asztal, szék kiválasztásakor a következő szempontokat kell 

figyelembe venni a tanulók egyedi igényei szerint: 

- az asztal lehetőleg legyen állítható magasságú 

- a szék ülésmagassága s az asztallap magassága tegye lehetővé a 

biztonságos és helyes ülést és testtartást, azaz a láb talpra helyezve 

támaszkodjon a földön, az alkar pedig az asztal lapjára fektetve 

- kerekesszékkel közlekedő számára biztosítani kell, hogy az asztalukhoz 

kényelmesen hozzáférjenek (beférjen a kerekesszék karfája az asztal alá) 

- célszerű az asztallapot szegéllyel ellátni, ezzel megelőzhető az asztalon 

lévő tárgyak leesését a mozgások koordinálatlansága vagy az esetleges 

túlmozgások esetén 
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 Testtartási aszimmetria miatt a mozgáskorlátozott tanulót célszerű a 

táblával szembe, középre ültetni (semmiképpen sem ültethető arra az 

oldalra, amely a deformitás irányával megegyező)  

 Figyelembe véve a mozgáskorlátozott tanuló fáradékonyságát célszerű 

olyan helyre ültetni, ahol a pedagógussal folyamatos kapcsolattartása 

lehetséges. 

 

3.2.2. A csoport összetétele 

 

Az osztálylétszámok kialakításánál a mozgáskorlátozott tanulót három 

gyermekként kell figyelembe venni. Ajánlott, hogy egy csoportba két, legfeljebb 

három sajátos nevelési igényű tanuló kerüljön. 

 

3.2.3.Speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek 

 

Mozgáskorlátozott tanulók számára a többségi iskolák tantervei elfogadottak. A 

helyi pedagógiai programban érvényesíteni kell a habilitációs, rehabilitációs 

szempontokat, (Fejlesztő program), mely tartalmazza a fogyatékosság szerinti 

korrektív kompenzatív differenciált terápiás fejlesztés célját és anyagát, a 

speciális tartalmakat, a többszintű feladatadás lehetőségét, a követelményeket 

érintő változásokat. 

 

3.2.4.A tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, taneszközök, 

segédeszközök 

 

 

 

Speciális eszköz megnevezése 

 

Mennyiség 

 

fogyatékossághoz igazodó egyénre 

szabott eszközök 

tanulói létszám szerint, tantárgyanként 

szükség, szerint pedagógiai 

programban foglaltak szerint 
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állítható magasságú tábla tantermenként 1, mozgásfogyatékos 

tanulót oktató iskolában 

 

3.2.5.A szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások, elsősorban a habilitációs, rehabilitációs tevékenység 

 

A szolgáltatásokat az iskola a törvénynek megfelelően biztosítja. 

A szakértői bizottság szakvéleményében meghatározza az adott tanulóra 

fordítandó rehabilitációs órák számát 

 

Az integráltan tanuló mozgáskorlátozott tanulók speciális mozgásjavító 

foglalkozásaira a javaslatot a Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, 

Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye előzetes komplex vizsgálat 

után adja. 

A mozgásnevelés, ami a speciális mozgásjavító foglalkozás gyakorlati színtere, 

ötvözi a sérült tartási és mozgási funkciók, motoros képességek, tevékenységek 

korrekcióját célzó gyógyító és pedagógiai eljárásokat, módszereket és eszközöket. 

A mozgásnevelés a tanuló mozgásszervi károsodásától és állapotától függően 

egyéni és csoportos foglalkozások, tornatermi, uszodai foglalkozások formájában 

működhet. 

A mozgásnevelés a gyógypedagógiai szakszolgálatokon keresztül utazótanári 

szolgáltatás útján oldható meg. A mozgásnevelés tanítására szomatopedagógia 

szakos gyógypedagógusok jogosultak. 

A speciális szakkezelések mellett a mozgáskorlátozott tanuló a társai testnevelés 

óráin is részt vehet, ennek mértékéről, módjáról szakember véleményét kell kérni. 

 

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a 

mozgásszervi károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a 

mozgásteljesítményt igénylő feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő 

befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, ezért kiemelt fejlesztési 

feladatként kell kezelni. 

A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során 

figyelembe kell venni kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi 

állapotát, értelmi képességeit és fizikai adottságait is. 

A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai 

jellegű segédeszközök igénybevétele segíti 
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- a mozgásbiztonságot, 

- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, 

- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre 

támaszkodó tevékenységeket. 

 

4. Helyi tanterv 

 

Az iskola a mozgáskorlátozott tanulók oktatása során is saját tantervét 

alkalmazza, de figyelemmel van a sérült gyerekek egyéni sajátosságaira a 

fejlesztés, a követelmények támasztása és az értékelés területén is. Az értékelés 

egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés figyelembe vételével 

történik. 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban 

meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában 

lehetséges. A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára 

és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Ha a tanulót mozgás- és 

pszichés állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott módosítások 

figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. 

 

4.1. Kiemelt fejlesztési feladatok az Irányelvek alapján 

 

1. Kiemelt fejlesztési feladatok 

A kiemelt fejlesztési feladatok teljesítését a tanulók életkori sajátosságai és a 

mozgáskárosodásból adódó egyéni eltérések egymással kölcsönhatásban 

befolyásolhatják. 

Énkép, önismeret 

A személyiség építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a 

lehetőségek szerinti önállóságra nevelés. A tanulókban akkor alakul ki reális, 

pozitív énkép, ha önmagához képest fejlődik, ér el sikereket. 

Információs és kommunikációs kultúra 

A mozgáskorlátozott tanulóknak gondot okozhat a kommunikáció, a szóbeli 

információk feldolgozása, érzékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat 

az információszerzésben és adásban pótolhatja az elektronikus eszközök, a 

média használata. Az információs társadalom fejlődése azt is lehetővé teszi, 

hogy a mozgáskorlátozott tanuló nem az alkalmatlanságot, a képességek hiányát 

érzi, mert olyan eszközöket használhat, amelyek alkalmazásával az 

életminősége javulhat. 
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Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók ne csak az Informatika 

műveltségi területen belül használják a számítógépet, hanem - ha szükséges - a 

tanítási órákon is. A számítógép írástechnikai segédeszközként tanulási és 

munkaeszköz a kézírásra a mozgásállapota miatt képtelen és a beszéd útján 

nehézségekkel kommunikáló tanuló számára. 

Tanulás 

A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás 

összetevőinek tanítására, az egyénre szabott tanulás módszereinek 

megválasztására. Az előzetes tapasztalatszerzésre a mozgáskorlátozottság miatt 

nem mindig kerül sor, ezért a tanuló előzetes tudása is hiányos lehet. Esetenként 

a mozgásos tapasztalatszerzés is akadályozott. A tapasztalati alapozás 

lehetőségeinek megteremtésével, a kíváncsiság, érdeklődés és megoldási 

késztetés felkeltésével és megtartásával stabil motiváció érhető el. 

Testi és lelki egészség 

A fejlesztések során törekedni kell arra, hogy a tanulók minél inkább 

megismerjék mozgáskorlátozottságuk okát és annak következményeit, 

elsajátítsák és alkalmazzák az azzal kapcsolatos higiéniás szabályokat. A kellő 

mértékű önállóság akkor valósítható meg, ha ismerik a számukra nem javasolt 

mozgásokat, azoknak az eszközöknek a használatát, amelyek a hely- és 

helyzetváltoztatást lehetővé teszik számukra. A tanulókban ki kell alakítani, 

hogyan viszonyuljanak mozgásállapotukhoz, ismerjék meg saját értékeiket. 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság 

elérése. Ezért lényeges azoknak az eljárásoknak, módszereknek, 

tevékenységeknek a megkeresése, kidolgozása és működtetése, illetve azoknak 

az eszközöknek a megtalálása, amelyek a mozgáskorlátozott tanuló életének 

minden színterén az önálló életvitel kialakítását segítik, gyakoroltatják. Kiemelt 

jelentőséggel bír a mozgáskorlátozottak számára elérhető pályák, munkahelyek 

megismertetése, az ezek iránt való érdeklődés felkeltése. A lelki egyensúly 

fenntartásának elengedhetetlen eszköze a bizonytalanság kezelésének 

képessége, amelynek kialakítása a nevelő-oktató munka fontos feladata. 

5. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok 

fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók 

fejlődésének függvénye. Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 

Magyar nyelv és irodalom 

Az olvasás- és írástanítás - a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva - az 

egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztásával történjen. Egyes 

tanulóknál a gépi írás elsajátítása teremt lehetőséget az írásbeli 
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kommunikációra. Mivel a beszéd formája a sérülés függvénye, ezért annak a 

tartalmi részére kerüljön a nagyobb hangsúly. 

Élő idegen nyelv 

A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom 

növelésének fontos eszköze, ezért minden esetben szükség van a megszerzett 

nyelvtudás gyakorlati felhasználhatóságának egyénre szabott 

megfogalmazására. 

Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő gyermekek esetében az auditív 

tanulási módszerek nagyobb eredményességet tesznek lehetővé. 

Matematika 

Kiemelten szerepe van a tanítás során a sokoldalú érzékleti megerősítésnek. 

A geometriai anyag gyakorlati részének tanítása a mozgásállapottól függően 

egyéni elbírálás alapján történjen, a sérültségnek megfelelő, egyénre adaptált 

eszközök használatával, mert ezek át tudják segíteni a tanulót a technikai 

nehézségeken. 

Ember és társadalom 

Szükség van a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlására. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a mozgáskorlátozottakra vonatkozó 

jogszabályokat és érdekvédelmi szerveződéseket. 

Ember a természetben. Földünk és környezetünk 

Az embertani, egészségügyi ismeretek tartalmazzák a tanuló diagnózisának 

ismeretét, az ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problémák kezelését. 

Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, segédeszközök 

igénybevétele, a tanulási környezet megfelelő alakítása teremti meg a 

tapasztalás lehetőségét. 

Művészetek 

A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének 

egyik fontos eszköze a zene, a mozgás a dramatikus interakció és az alkotás. 

A felmentés bármely formája indokolatlan, minden esetben meg kell keresni 

azokat az eljárásokat, módszereket, testhelyzeteket, eszközöket, amelyeknek 

segítségével a tanuló alkotni képes. 

Informatika 

Az informatika tanítása szükség esetén az egyénre szabott, adaptált eszközök 

(pl. speciális egér, klaviatúravédő stb.) alkalmazásával történik. 

Az információs-kommunikációs technológiák megismertetése, azok tanulóhoz 

igazított egyéni használatának megtanítása segítségével válik lehetővé az 

információszerzés, az önálló tanulás, a tanulók életminőségének a javítása. 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

Olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök használatának megtanítása 

szükséges, amelyeket a tanuló hasznosítani tud szabadideje eltöltése, 

pályaválasztása, önálló felnőtt élete, illetve a társadalomba való beilleszkedés 

során. 
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A mozgásállapot alapján kitűzött célok határozzák meg az egyéni 

képességekhez igazodó feladatokat, az egyéni fejlődéshez szükséges eszközök 

alkalmazását, az önállóság elérését segítő praktikumok elsajátítását. 

Az életminőség javítását az segíti, ha a tanuló megismeri és gyakorolja a 

gyógyászati segédeszközök használatát, karbantartását és a velük való 

közlekedést. 

Testnevelés és sport 

A műveltségi terület elemei és feladatai az alábbiak szerint módosulnak. 

Elemek 

a) A gyógytorna passzív és aktív eljárásai. 

b) A fizikoterápia módszerei és eljárásai. 

c) Korrekciós és gyógyászati segédeszközök alkalmazása. 

d) Hidroterápia és egyéb terápiás eljárások. 

e) A testnevelés mozgásanyagának (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési 

és sportjátékok) sérülésspecifikusan adaptált formái. 

f) Adaptált sportfoglalkozások. 

g) A mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és 

adaptív eszköz használatának megtanítása. 

Feladatok 

a) A károsodott mozgási és tartási funkciók helyreállítása, korrekciója, 

kompenzációja. 

b) A mozgásszervrendszer optimális működőképességének biztosítása. 

c) Az állapotromlás, másodlagos károsodások megelőzése. 

d) A motoros képességek fejlesztése, fizikai kondíció növelése, egészséges 

életre nevelés, mozgásigény, mozgástudat kialakítása. 

e) A reális mozgásos éntudat kialakítása, önálló életvitelre elő- és felkészítés. 

f) Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül. 

A fejlesztési követelmények jelentős eltérései miatt a helyi tantervekben a 

testnevelés tantárgyi elnevezés helyett a mozgásnevelés elnevezés javasolt. 

 

6. Pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció 

A mozgáskorlátozott tanulók rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy 

a sérülés következtében hátránnyal induló tanulónak nagyobb esélyt biztosítson 

az eredményes tanulásra, fejlődésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre. 

Ennek érdekében szükséges: 

- a központi idegrendszer sérülése által előidézett funkciózavar (beszédzavar, 

beszédhiba, figyelemzavar, a szenzomotorium zavara, részképesség-kiesés, 

pszichés és/vagy motoros tempó lassúsága stb.) megszüntetése vagy 

csökkentése; 

- a pszichomotoros funkciók korrekciója, fejlesztése, mivel a szenzomotoros 

zavar dyslexiához, apraxiához vezethet és ez tanulási problémákat idézhet elő; 
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- a tanulók folyamatos logopédiai fejlesztése, különös tekintettel a központi 

idegrendszeri sérülés következtében dysarthriás gyermekek esetében a speciális 

szomatopedagógiai és logopédiai terápiára. Mindez szervesen illeszkedik a 

komplex rehabilitációs célú programba; 

- a kórforma és mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében kialakított 

és a tanrendbe iktatott csoportos és egyéni mozgásnevelés; 

- a diagnózis szerinti speciális gépírás (gépi írás) megtanítása, amely akkor 

indokolt, ha a kóreredet miatt a tanuló nem tudná iskolai munkáját kézírással 

végezni; 

- speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre; 

- az önkiszolgálást, az iskolai munkát segítő és a fejlesztést szolgáló 

sérülésspecifikus egyedi eszközök biztosítása; 

- a nyelvoktatás megvalósítása úgy, hogy az segítse a gyermek más anyanyelvű 

emberekkel történő kommunikációját és a média segítségével biztosítsa a 

számára elérhetetlen élményeket; 

- a gyógyászati segédeszközök és az orvosi, egészségügyi háttér biztosítása; 

- alapos szakmaismereten és önismereten alapuló pályaorientáció; 

- a mozgáskorlátozottak jogi lehetőségeinek és érdekvédelmi ismereteinek 

(szövetség, egyesületek, klubok, alapítványok stb.) ismerete. 

 

4.2. Követelmények és értékelés  

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesítendők. 

Az iskola helyi tanterve – amennyiben szükséges – biztosítja az egyes évfolyamok 

követelményei teljesítéséhez az egy évnél hosszabb időt is. Amennyiben a 

szakértői vélemény kitér rá, az egyéni haladás megtervezésénél figyelembe veszi, 

hogy a szakértői vélemény szerint melyik tárgyból melyik évre fogja a tanuló 

utolérni társait. 

Mozgáskorlátozott tanulók esetében az iskola szükség esetén biztosítja az 

értékelés alóli felmentést. 

 

5. Fejlesztési terv 

 

5.1 Célja 

 

 A törvény által meghatározott és a szakvéleményben szereplő fejlesztési 

formák biztosítása. 
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 A sajátos nevelési igényből fakadó hátrányok csökkentése, vagy lehetőség 

esetén megszüntetése. 

 Harmonikus, önmaga problémáit megfelelően kezelni tudó személyiség 

kialakítása. 

 Az egész élet során jól használható kompenzációs technikák elsajátítása. 

 

5.2. Feladatai 

 

 Egyénre szabott fejlesztés a gyermek szükségleteinek figyelembe 

vételével. 

 A habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása 

 A pedagógus és a gyógypedagógus folyamatos kapcsolattartása. 

 Differenciálás. 

 Folyamatos kapcsolattartás a Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményével, a 

Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon utazótanári szolgálatával , 

valamint a kerületi EGYMI-vel. 

 

5.3. Tartalma és tevékenységei 

 

 A fejlődés és fejlesztés lehető legkedvezőbb lehetőségeinek és feltételeinek 

biztosítása. 

 Fejlesztés gyógypedagógus közreműködésével. A foglalkozások feladata a 

sérült funkciók fejlesztése, a meglevő ép funkciók bevonása a megismerő 

folyamatok megsegítése érdekében. A szükséges speciális eszközök 

használatának elfogadtatása, megtanítása. 

A gyermekek problémájának súlyosságától függően, egyéni vagy 

kiscsoportos képességfejlesztés. A fejlesztés területeit a rendelkezésre álló 

szakvélemények, valamint az iskolai felmérések és a tanító jelzései alapján 

határozza meg az iskola. 

 Az egyéni képességeket és az eltérő fejlődési ütemet szem előtt tartva 

mennyiségi és minőségi differenciálás. 

 Megfelelő motivációs bázis kialakítása. 

 A szekunder módon létrejövő tünetek (szorongás feladathelyzetben, 

kudarckerülő magatartás, esetleges agresszió, stb.) oldása. 

 A szülővel való szoros kapcsolattartás. 

 Szükség esetén rendszeres korrepetálás. 
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5.4. Követelmények 

 

A támasztott követelmények személyre szabottak és elsősorban a szakértői 

véleményben foglaltaknak kell megfelelniük. 

 

6. Az utazótanár feladatai 

 

 Kapcsolatfelvétel az iskolával és a pedagógus tájékoztatása a gyermek 

állapotáról, és az ebből adódó pedagógiai kihatásokról. 

 Javaslattétel a speciális eszközökre vonatkozóan. 

 A pedagógus számára látogatási és konzultációs lehetőség biztosítása. 

 A gyermek megfigyelése a foglalkozásokon, a tanórákon, személyes 

megbeszélés az intézmény vezetőjével és/vagy a gyermeket nevelő, tanító 

pedagógusokkal.  

 Folyamatos kapcsolattartás a mozgáskorlátozott tanuló 

szüleivel/nevelőivel. 

 Nagyobb gyermekeknél tájékoztatás mozgáskorlátozott gyermekek 

pályaválasztási lehetőségeiről. 

 

I.3 A nem organikus hátterű sajátos nevelési igényű 
tanulók és a tanulási-magatartási-beilleszkedési 
nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő programja 

 

 

A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavar meghatározása 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében 

részképességzavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy 

figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus 

funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott 

előfordulása áll fenn. Nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket; az 

egyes állapotok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függően a 

funkciógyengeségtől a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig 

terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, 

számolás elsajátításában különböző súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól 

egészen a funkcióképtelenségig. 

a) A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények – elsősorban az 

alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) – elsajátításának nehézségei, 
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a képességek deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes 

magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünet-együttese tartozik. 

Jellemző, hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének 

ellentmondó, súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint 

teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a 

mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A részképességzavarok 

tüneteit mutató tanulók általános jellemzője a számukra nehéz iskolai 

feladatok iránti feltűnő közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek 

következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos 

tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejeződhet ki. 

b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte 

esetén az érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, 

az általánosnál sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a 

tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség, hibás-hiányos 

helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség 

miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes 

kontrollra, megerősítésre szorulnak. 

Míg a részképességzavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi 

fogyatékosság (gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a 

hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a figyelemzavar előfordulásakor a 

tanulók általánosan gyenge képességűnek, értelmi fogyatékosnak tűnhetnek. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a 

tanulási, magatartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 

 általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 

 fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik el a 

várakozási feszültséget, 

 gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 

 fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, 

érthető és követhető szabályokat. 

Tanulási zavarok 

Összefoglaló kifejezés a különböző, nem képességhiányból eredő tanulási 

zavarokra. 

 Dyslexia (Olvasási zavar): 

Az olvasási teljesítmény - az olvasás pontosságát vagy a megértést 

egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva- lényegesen alatta marad a 

személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség 

alapján elvárhatónak. A zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre, 

vagy az olvasási jártasságot igénylő mindennapi élettevékenységekre. 

 Dysgraphia (Írásbeli kifejezés zavar) 
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Az íráskészség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva (vagy az 

íráskészség funkcionális becslése)- lényegesen alatta marad a személy 

biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján 

elvárhatónak. 

A zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre, vagy az íráskészséget 

igénylő mindennapi élettevékenységekre. Ha érzékelési deficit van jelen, 

az íráskészség nehézségei meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar 

mértékét. 

 Dyscalculia (Számolási zavar)  

A számolási képesség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva - 

lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy 

a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. A zavar jelentősen kihat az 

iskolai teljesítményre, vagy a számolási képességet igénylő mindennapi 

élettevékenységekre. 

Ha érzékelési deficit van, a számolási nehézségek meghaladják az ahhoz 

rendszerint társuló zavar mértékét. 

 Tanulási zavar 

Ide tartoznak azok a tanulási zavarok, amelyek nem teljesítik egyik 

speciális tanulási zavar kritériumait sem. A kategória mindhárom fent 

részletezett terület problémáit magában foglalja, amelyek együttesen 

jelentősen befolyásolják az iskolai teljesítményt, még akkor is, ha az egyes 

jártasságokat vizsgáló tesztekben mért teljesítmény nincs lényegesen a 

személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség 

alapján elvárható szint alatt. 

 

A tanulási zavar hátterében sokszor koordináció-fejlődési zavar áll 

A motoros koordináció lényegesen alatta marad a személy biológiai kora és 

mért intelligencia alapján elvárhatónak. 

Ez megnyilvánulhat a motoros fejlődés különböző lépcsőfokainak 

késleltetett elérésében, dolgok elejtésében, ügyetlenségben, gyenge 

sportteljesítményben vagy a kézírás minőségében.  

Mindez kihat az iskolai teljesítményre vagy a mindennapi 

élettevékenységekre. 

Beilleszkedési és magatartási zavarok főbb formái: 

 Hiperaktivitás 

 Figyelemzavar- ADHD szindróma 

 Impulzivitás 
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 Magatartási zavarok 

 Oppozíciós zavar 

 Emocionális zavarok 

 Kevert magatartási és emocionális zavarok 

 A szocializáció zavarai 

 TIC zavarok 

 Egyéb viselkedési és emocionális rendellenességek (nem organikus eredetű 

enuresis és encopresis, dadogás, hadarás, táplálási zavar, stb.) 

A zavar és nehézség diagnosztizálása 

Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, a nevelési 

tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulót - jogszabályban meghatározott 

munkamegosztás szerint - a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 

véleménye vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján - a gyakorlati 

képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből 

az értékelés és a minősítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól, az iskola egyéni 

foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési 

terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.  

A tanuló részére az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a 

javítóvizsgán, biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón 

lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz 

(írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló 

szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő 

felváltását. 

Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzd, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult.  

2. Általános irányelvek  

Biztosítani kell, hogy:  

 a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb 

beilleszkedést,  

 a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez 

 ha szükséges a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés 

területeire is 
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 a fejlesztő célú terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai 

programjának tartalmi elemeivé 

 a tanulókat a nevelés-, oktatásfejlesztés ne terhelje túl. 

 Ennek érdekében az irányelv meghatározza: 

o a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását 

o a képességek fejlesztő célú korrekciójának területeit 

o a nevelés, oktatás és fejlesztés, szokásosnál nagyobb mértékű 

kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat 

A részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, 

írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az általuk 

kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex tünet-

együttesét sorolják.  

3. Kiemelt célok, feladatok  

 Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, 

vizsgálatok elvégeztetése. 

 A tanulási zavarok/nehézség kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.  

 Tankötelezettségük teljesítését több szakember segítségével végezzék.  

 Az SNI. és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő 

tanuló túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.  

 Kudarctűrő képesség növelése.  

 Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.   

 A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása.  

A SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók 

fejlesztő célú ellátása  

Az ellátás közös elvei:  

a) A feladatokat az intézmény dokumentumai tartalmazzák. E feladatok hosszú 

távúak és az iskola egész nevelési - oktatási rendszerét átfogják. 

b) A fejlesztő tevékenység szakmaközi együttműködésben valósul meg, 

szervezett, nyitott tanítási - tanulási folyamat, s a tanulók igényeitől függő 

eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszi 

szükségessé. 

A fejlesztő tevékenység közös célja és feladatai:  

 a hiányzó vagy dysfunkciók helyreállítása, újak kialakítása,  

 a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,  

 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,  

 a szükséges speciális fejlesztő eszközök elfogadtatása, használatuk 

megtanítása,  
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 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos 

egyéni tulajdonságok kialakítása. 

A fejlesztő tevékenységet meghatározó tényezők: 

a) a dysfunkciók típusa, súlyossága,  

b) a dysfunkciók kialakulásának ideje,  

c) a SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló 

életkora, állapota, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő 

ismeretei,  

d) a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás, életvitel.  

A SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló 

fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmaknak, tevékenységeknek, 

követelményeknek meg kell jelenni:  

 a pedagógiai programban,  

 tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban,  

 egyéni fejlesztési tervben.  

4. Az együttnevelés célja: 

Az SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók 

eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos 

nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált oktatásuk. Sikerkritériumnak 

a tanuló többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes 

megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják. 

5. Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege: 

 órai differenciált foglalkozás,  

 komplex képességfejlesztés,  

 logopédiai terápia,  

 gyógytestnevelés,  

 pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a 

Szakértői Bizottság szakértői véleménye, illetve a Nevelési Tanácsadó 

szakvéleménye alapján.  

Személyi feltételek 

 A fejlesztő tevékenységeket végző szakemberek:  

o gyógypedagógus,  

o logopédus,  

o pszichológus,  

o gyógytestnevelő,  

o fejlesztő pedagógus, 

o pedagógus.  
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Tárgyi feltételek 

 Helyiségek:  

o tanterem, 

o fejlesztő szoba/logopédiai helyiség, 

o tornaterem, 

o pszichológiai vizsgáló, tanácsadó szoba . 

o Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása tér az elemi 

mozgásformák gyakorlásához (pl.: iránygyakorlatok vagy 

feszültségoldó mozgások, ismeret-rögzítést elősegítő mozgássorok 

stb.), 

o variálható (szét-és összetolható) tanulói asztalok, 

o 6 db szék, 

o szőnyeg (legalább a helyiség ötven százalékának lefedésére), 

o 200x60 cm-es tükör, 

o fejlesztő eszközök, könyvek, játékok, 

o nyitott és zárható polcok (szekrények), 

o tárolók dobozok,  

o tábla (krétához és filctollhoz való), 

o fogas, 

o szeméttároló. 

 Pszichológiai vizsgáló, tanácsadó szoba tárgyi felszereltsége: 

o 1 db asztal, 

o 4 db szék, 

o 1 db gyermekasztal, 

o 4 db gyermekszék, 

o 1 db zárható szekrény, 

o 1 db nyitott játék- és könyvespolc, 

o szőnyeg (legalább a helyiség ötven százalékának lefedésére), 

o 1 db fogas, 

o tesztek, játékok. 

Az együttnevelés szubjektív tényezői 

A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél 

sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők.  

Biztosítani kell:  

 a SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló 

beilleszkedését és együtthaladását a többi tanulóval, ez segíti a 

nyitottabb személyiség formálását,  

 a Szakértői Bizottság, és a Nevelési Tanácsadó által adott javaslatok 

beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe,  
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 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését,  

 a fejlesztő szemlélet érvényesítését, dysfunkció-specifikus módszerek 

alkalmazását, folyamatos értékelést, együttműködést a 

szakemberekkel.  

Fontos a differenciálás és a team-munka. 

A differenciálás megvalósulhat:  

 a feladatok szintjén, 

 a tevékenységek szintjén, 

 a szociális keretek szintjén,  

 a tanulási stílus szerint,  

 a célok szintjén, 

 az értékelésben. 

A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága 

szempontjából. Elsősorban az egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató 

környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet játszanak abban, hogy a 

beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztálytanítóval és a fejlesztő 

pedagógussal.  

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell 

épülnie: 

 a szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az 

információáramlás kölcsönös legyen, érezzék a szülők, hogy a nevelési-

oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják gyermekük 

egyediségét, érezzék, hogy ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.  

 A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép (nem SNI, 

tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséget nem mutató) gyermekek 

szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert fontos, hogy 

a szülők támogassák gyermeküket a sajátos nevelési igényű tanulók 

elfogadásában. 

 A pedagógusok feladata, hogy ismertessék az osztálytársakkal a 

dysfunkció mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség 

fogalmát, a miben vagyok erős, miben vagyok gyengébb nézőpontjából. 

 Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a SNI és a tanulási, magatartási és 

beilleszkedési nehézséggel küzdő tanuló pont annyi segítséget kapjon, 

amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet.  

A fejlesztő pedagógus feladata:  

 egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel, 

 kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését, 

 koordinálja a fejlesztő munkában résztvevő más szakemberek munkáját, 
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 kapcsolatot tart az osztályban tanító többi pedagógussal, folyamatosan 

konzultál velük,  

 segíti a szakvélemény értelmezését, szakmai támogatást, tanácsadást nyújt 

a dysfunkció specifikus fejlesztése érdekében, 

 javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, 

speciális módszerek alkalmazására. 

6. A helyi tantervbe beépülő elemek, az SNI és a tanulási, magatartási és 

beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését segítő program 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok 

fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni 

fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, a fejlesztés tanítási-tanulási 

folyamata azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel 

valósítható meg. 

A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés 

kialakítását, a kommunikáció fejlesztését. E feladatoknak minden 

műveltségterületen meg kell jelennie. Célzottan szerepet kaphat az Ember és 

társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai 

között. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet, az 

olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési 

feladatai között kap kiemelt szerepet. 

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív és beszédközpontú 

(kommunikálható) módszereinek előtérbe helyezése javasolt, az SNI és a tanulási 

nehézséggel küzdő tanulóknál az első és második osztályban erre fokozott 

figyelmet kell fordítani. 

A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a 

drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe 

van. 

A Testnevelés és sport műveltségi területen a szenzoros mozgáskoordináció 

fejlesztése javasolt.  

A Matematika területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek 

alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést, (kis lépések, többoldalú, 

egyszerűsített, megismételt magyarázat). 
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Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, 

a figyelemzavar indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek (csoportmunka) 

és módszerek (projektmódszer, időkeretek rugalmas kezelése) előtérbe helyezése 

a helyi tanterv készítésénél. 

Dyslexia 

A dyslexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől 

független olvasási és helyesírási gyengeség. Általában differenciálatlan az aktív 

szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi 

meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy 

körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű 

kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben 

átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás 

kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a 

figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan 

a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 

Dysgrafia 

Dysgrafia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz 

kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való 

előrehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának és 

alapkultúrtechnikaként való alkalmazásának folyamata. 

A formai-kivitelezési problémák mellett rendszerint tartalmi 

jellegzetességeket is találunk: az olvasáshoz hasonlóan az írásban is megjelennek 

betűtévesztések, kihagyások, betoldások, perszeveratív ismétlések. Az összkép 

többnyire kevéssé tagolt, átjavítgatott, sokszor maszatos, nehezen követhető.  

Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális 

mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a dysgrafiás 

tanulók. 

A fejlesztés célja: 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskoláskorban, hogy 

kialakítsa a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő 

értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás 

eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a téri és idői relációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

 a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

 a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
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 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, 

nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét 

figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó 

módszerrel, illetve a többféle érzéklet összekapcsolódásával megerősített 

rögzítés,  

 az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló 

egész iskolai pályafutása alatt, 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív 

megközelítéssel, illetve többféle érzéklet összekapcsolásával segített 

rögzítéssel,  

 olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív 

tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának 

megtanításával és alkalmazásával. 

 beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése,  

 verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése,  

 hang - betű kapcsolat kialakítása, fonémahallás fejlesztése,  

 makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok 

mozgással, hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő ),  

 figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között,  

 toldalékok körültekintő olvasása,  

 olvasástechnika, tempó fejlesztése,  

 olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy 

diszlexia prevenciós módszerrel, minimum 2 évre kiterjesztve,  

 olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai 

pályafutás alatt,  

 idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,  

 segítő környezet folyamatos rendelkezésre állása,  

 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során. 

A megvalósítás szinterei  

 minden tanórán, 

 fejlesztő foglalkozáson,  

 felzárkóztató foglalkozáson. 

Dyscalculia 

A dyscalculia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, 

kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, 

egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket 

szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más iskolai 

teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegennyelv tanulás) jó színvonala mellett. 
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Nehezítetté válik az érzékelés-észlelés folyamata, a szimbólumok felismerése és 

tartalmi azonosítása, a fogalmak kialakulása, a fogalmakkal végzett gondolkodási 

műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, 

valamint az emlékezet és a figyelem. 

A dyscalculiás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, 

kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. 

Elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk 

verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 

 a testséma kialakítása, 

 a téri relációk biztonsága, 

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

 a szerialitás erősítése, 

 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció 

előtérbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai 

eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, 

képi vizuális megerősítés,  

az érzékelés - észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése,  

segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, 

naptár stb.),  

az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megtartása, sokoldalú 

gyakorlásuk a már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,  

a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása,  

A megvalósítási színterei  

 matematika óra, fizika óra, kémia óra és minden számolással kapcsolatos 

tevékenység,  

  fejlesztő foglalkozás,  

 felzárkóztató foglalkozás. 

7. Fejlesztési lehetőségek tantárgyakra lebontva: 

Magyar nyelv és irodalom  

Látás, hallás, mozgás koordinált működése.  

Beszédfejlesztés, aktív szókincs erősítése, helyes ejtése.  

Verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése.  
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Hang-betű kapcsolat kialakítása, fonéma-alkalmazás fejlesztése.  

Betűtévesztések kiküszöbölése.  

Figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között.  

Olvasás, írás tanítása hangoztató-elemző vagy diszlexia-prevenciós 

módszerrel. 

Idegen nyelv 

Speciális módszerek használata, auditív segédeszközökkel.  

Egyszerű élethelyzetek játékos modellezése.  

Informatika 

A számítógép működési elvének megismerése, a folyamatok megértése. 

A számítógép felhasználhatósága a mindennapokban. 

Matematika  

Számok világának leképezése tárgyakkal, rajzokkal, majd a számok 

szimbolikus szintjén.  

A mennyiségállandóság fogalmának kialakítása.  

Szövegértés, lényeg- kiemelés, adatok csoportosítása, elvonatkoztatása 

nyitott mondatokban.  

A matematikai nyelvi relációk tudatosítása.  

Az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megtartása, sokoldalú 

gyakorlás. 

Problémamegoldó képességfejlesztés. 

Történelem, Ember és társadalomismeret, Etika, Hon- és népismeret 

Önismeret, reális önértékelés, kommunikáció fejlesztése minden műveltségi 

területen.  

Korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése 

mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye.  

A feladatok, a fejlesztendő képességek megegyeznek a NAT-ban leírtakkal, 

a fejlődés útjai, módjai és kialakításuk időtartama módosulhat. 

Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Egészségtan  

Rajzos vázlatok készítése.  

Kész vázlatok biztosítása a lényegkiemelés megkönnyítése.  

Számonkérésnél az időtényező növelése, lehetőség a kiválasztásra (írásbeli 

felelet helyett, szóbeli, szóbeli helyett írásbeli).  
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Feleletnél a vázlat használatának engedélyezése.  

Számítógép használat. 

Környezetismeret 

Tér- és időviszonyok kialakítása, tájékozódási ismeretek kialakítása.  

Életszerű helyezetek megtapasztalása. 

Ének-zene  

Ritmusérzék, a hallási figyelem fejlesztése.  

A kommunikációs és metakommunkációs képesség fejlesztése.  

Kapcsolatteremtő képességek kibontakoztatása.  

Személyiségfejlesztés improvizációs játékokkal. 

Vizuális kultúra, Technika 

Az önkifejezés lehetőségének megteremtése.  

Nagy- és finommozgások fejlesztése.  

Alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése. 

Tánc- és dráma, Mozgókép és médiaismeret  

Látás, hallás, mozgás koordinált működtetése. 

Komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és vizuális 

észlelés fejlesztésében fontos feladata van. 

Testnevelés  

Szenzoros integrációs programmal fejlesztés vagy gyógyúszás.  

Testséma biztonságának kialakítása.  

Látás, hallás, mozgás koordinált működése.  

Helyes magatartási szokások kialakítása.  

Jellemtulajdonságok fejlesztése.  

Személyiség formálása csoport ill. csapatjátékokon keresztül.  

Kudarctűrő képesség növelése.  

8. Hiperkinetikus vagy aktivitás zavar 

A halmozott fejlődési zavar a beszéd/nyelv, a mozgás, a kognitív képességek 

eltérő és egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, 

számolás elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás 

szükséges.  
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Már az első öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a 

tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a 

szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a 

társakkal. Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és motoros 

képességek fejlődésének késése. Másodlagos szövődménye az aszociális 

viselkedés és csökkent önértéktudat. 

A hiperkinetikus vagy aktivitás nehézsége, illetve a figyelmi nehézség 

esetében ugyanezek a tünetek jelennek meg, csak enyhébb fokban. 

A percepció minden területét fejleszteni kell:  

 a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait,  

 a motoros képességeket,  

 a beszéd és nyelvi készség állandóságát.  

A pedagógus együttműködése a családdal és más szakemberekkel feltétlenül 

szükséges. 

A megvalósítás szinterei  

 tanóra,  

 fejlesztőpedagógiai foglalkozás, 

 pszichológiai ellátás. 

9. Magatartási-beilleszkedési nehézség 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos 

magatartás-sémák. A viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a 

szociális elvárásokat durván áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy 

gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és hosszan tart (hat hónap vagy annál 

hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, 

állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitörések, 

iskolakerülés, hazudozás. 

A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 

 A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs 

jelzéseinek megfelelő érzékelésére. 

 Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek 

képességeinek, érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 

 A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, 

magabiztosságának, önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális 

megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy kudarc esetén. Ennek 

alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való 

beilleszkedésének segítése. 

 A pedagógus együttműködése a családdal és más szakemberekkel. 

 A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény 

biztosítása. 
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A megvalósítás szinterei  

 tanóra,  

 fejlesztőpedagógiai foglalkozás, 

 pszichológiai ellátás. 

A pedagógiai célú fejlesztő foglalkozásokat a tanórai foglalkozásokon túl 

is biztosítjuk. 

Követelmények és értékelés  

A helyi tantervben az SNI és a tanulási, beilleszkedési és magatartási 

zavarokkal/nehézséggel küzdő diákok egyéni sajátosságainak megfelelően 

vesszük figyelembe az egyes tantárgyak témaköreire, tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat. A tanulmányi 

követelmények megegyeznek a nem SNI-s, illetve a tanulási, beilleszkedési és 

magatartási nehézséggel nem küzdő tanulók követelményeivel. Azonban a 

tananyagban mennyiségi, minőségi szelektálást végzünk, a tanítási-tanulási 

folyamat módszereiben, eszközeiben, időkereteiben, differenciált munkavégzés 

folyik. 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. Számú Szakértői Bizottsági 

szakértői véleménye, valamint a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye, 
javaslata alapján az igazgató egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és 

minősítése alól felmentést adhat, eltérő haladási tempót, vagy a 

számonkéréseknél hosszabb időtényezőt engedélyez a rászoruló tanulóknál. Az 

értékelésre-minősítésre vonatkozó szakértői vélemények, illetve szakvélemények 

mindig az adott tanuló szükségleteire fogalmazódnak meg. Például: 

 döntően szóban adhasson számot tudásáról, hogy elakadásnál megsegíthető 

legyen, illetve, hogy tudása reálisan számon kérhető legyen. 

Differenciáltan a segítségadásban: 

 Ha azonos tananyagot dolgozunk fel, a tanulási nehézséggel küzdő 

gyermek több segítséget igényel pl.: a feladat megismétlése nekik 

megfelelő nyelvi szinten, a feladatok kis lépésekre bontása, példa 

bemutatása, mintaadás (algoritmus) stb. 

Differenciáltan a feladatok szintjén:  

 Írásos munkáit differenciáltan értékeljék.  

 Több idő, illetve arányosan kevesebb feladat, vagy különböző nehézségi 

fokozatú, a tanuló képességeihez alakított feladatok adása. 

 A feladatok technikai kivitelezése: íráskészség esetén csak egyeztetés, 

színezés, összekötés. 

 Exteriorizációs szint: inkább felismerés, megnevezés legyen a feladat, mint 

alkalmazás, reprodukció tehát rétegfeladatok legyenek! 
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 Utasítások (egyszerre egy, az is egyszerűsítve). 

 Segédeszközök használata:  

o számológép, 

o számítógép az írásos munkákhoz, 

o korong, pálcika, színes rúd készlet, 

o táblázatok, 

o szorzótábla, 

o helyesírási szabályzat, 

o értelmező szótár, stb használata. 

Differenciáltan a szociális keretek szintjén: 

 Egyedül, párban, kiscsoportban tanuljanak. A tanulási nehézséggel küzdő 

gyermeknél hasznos lehet, ha társsal vagy társakkal dolgoznak (ösztönzés, 

segítség oldja az elszigeteltséget, kontroll stb.). 

Differenciáltan a tanulási stílus szerint: 

 Vannak vizuális, illetve auditív vagy motoros területre támaszkodó, illetve 

kombinált típusú tanulók, akiknél megerősítő hatású lehet az egyszerre több 

csatorna.  

Differenciáltan a célok szintjén:  

 Érdemes egy minimális, de működőképes és szilárd tudást kiépíteni, amire 

a következő szint ráépíthető. 

Differenciáltan az értékelésben:  

 Az osztályozás önmagában nem elég. A szöveges értékelés a tanulóknak 

szóljon, utaljon az önmagához mért fejlődés ütemére.  

 A kötelező órakeret terhére az iskola, foglalkoztatást szervez (kimehet a 

tanuló az óráról egyéni fejlesztésre) 

 A matematikai gondolkodásban megnyilvánuló számolási nehézségeket 

vegyék figyelembe minden olyan tantárgyban, ahol számolásos 

tananyagrészek vannak, illetve ezek a munkák nem értékelhetőek (pl: 

fizika, kémia esetében). 

Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára 

egyéni továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása 

eltérhet osztálytársaitól egyes tantárgyakban.  

 A SNI gyerekek teljesítménye nem vethető össze a többségével, az 

érdemjegyek mellett jellemzően szöveges, vagy százalékos értékelést 

alkalmazunk. 

 A továbbhaladás – azaz a következő évfolyamba lépés – feltételének 

érvényesítésekor figyelembe vesszük a szakértői véleményben foglaltakat 

is. 
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 Az értékelő folyamat szerves része a szülő tájékoztatása, illetve az 

eredmények értelmezése, a jövőre vonatkozó tennivalók meghatározása. 

Különös gondot fordítunk arra, hogy a tanulók eredményeit diszkréten 

kezeljük, azokat csakis a szülőjével, és a tanulóval osztjuk meg, nem az 

osztály nyilvánossága előtt. 

10. Az egyéni fejlesztési terv 

Célja 

 A törvény által meghatározott és a szakértői/szakvéleményben szereplő 

fejlesztési formák biztosítása. 

 A sajátos nevelési igényből és tanulási, beilleszkedési és magatartási 

zavarokból/nehézségekből fakadó hátrányok csökkentése, vagy lehetőség 

esetén megszüntetése. 

 Harmonikus, önmaga problémáit megfelelően kezelni tudó személyiség 

kialakítása. 

 Az egész élet során jól használható kompenzációs technikák elsajátítása. 

Az osztály, a többi tanuló bevonása fontos, ismerniük kell a pedagógus 

állásfoglalását, az értékelés szempontjait, a „miért másképp” kérdések 

felmerülése miatt. 

Feladata 

 Egyénre szabott fejlesztés a gyermek szükségleteinek figyelembe 

vételével. 

 Differenciálás a szakértői/szakvélemény alapján. 

 A pedagógus, a fejlesztő pedagógus és a Nevelési Tanácsadó 

munkatársának folyamatos kapcsolattartása, egymás munkájának 

kiegészítése, segítése. 

Tartalma és tevékenységei 

 A tanulóról kapott szakvélemény alapján az egyéni fejlesztési terv 

tartalmazza a tanuló nevét, osztályát, a fejlesztendő területeket, az 

ütemezést, az eszközöket, módszereket. 

 A dysfunkciók fejlesztése, a meglévő, jól működő funkciók bevonása a 

megismerő folyamatok megsegítése érdekében. 

 A tanulók problémájának súlyosságától függően, egyéni vagy kiscsoportos 

képességfejlesztés. A fejlesztés területeit a rendelkezésre álló 

szakvélemények, valamint a pedagógusok jelzései alapján kerülnek 

meghatározásra. 

 Az egyéni képességeket és az eltérő fejlődési ütemet szem előtt tartva 

valósuljon meg a mennyiségi és minőségi differenciálás. 

 Megfelelő motivációs bázis kialakítása. 
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 A másodlagos tünetek (szorongás feladathelyzetben, kudarckerülő 

magatartás, esetleges agresszió, stb.) oldása. 

Követelmények 

 A fejlődés és fejlesztés lehető legkedvezőbb lehetőségeinek és feltételeinek 

biztosítása. 

 A támasztott követelmények mindig személyre szabottak és a 

szakértői/szakvéleményben foglaltakra épülnek. 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

 A kidolgozott pályaorientációs program kihasználása, adottságok, 

képességek szerint növekedjen a SNI és a tanulási, magatartási és 

beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók körében az érettségit adó 

intézményekben való továbbtanulás. 

 A helyi tantervi elemeknél a NAT-ban foglaltak az irányadók, de az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek 

mindenkor a tanulók fejlődésének a függvénye. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek 

körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra 

visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti 

hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak. 

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása 

elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb 

fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői  

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy 

milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. 

rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az 

értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. 

Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a 

finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási 

folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének 

eltérései. 
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Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a 

tanulási képesség különböző mértékű fejlő-dési zavarát is mutatják és 

akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét. 

 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

fejlesztése 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében 

az Irányelvben leírtakat kell alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény 

pedagógiai programját, sajátos nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervét. 

A befogadó intézmény pedagógiai programjában – az Irányelv 1. fejezetében 

leírtak alkalmazásával – szerepelnie kell a fogyatékos tanuló nevelése-oktatása 

sajátos elveinek, és figyelembe kell vennie a tanulást, fejlődést nehezítő 

körülményeket is. Ezen belül fontos meghatározni és biztosítani azokat a segítő 

eljárásokat, amelyek az eredményes integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, 

habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő 

programok kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak 

megvalósításához a szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár 

gyógypedagógus együttműködése szükséges. Amennyiben a tanuló állapota 

megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta, logopédus, pszichológus, orvos, 

konduktor) is be kell vonni a fejlesztő munkába. 

 

Fejlesztési területek - nevelési célok 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek 

megegyeznek a Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk 

időigénye, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosul. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, az 

egyéni tanulási módok feltárása és biztosítása. Felkészítése a társadalmi 

integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából kiemelten 

fontos, egész életen át tartó tanulásra.  

A kulcskompetenciák fejlesztésének biztosítása elengedhetetlen a társadalmi 

integráció szempontjából, s különös hang-súlyt kap az önálló életvezetés, a munka 

világába való beilleszkedés érdekében. 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés 

célja az enyhén értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes 

társadalmi integrációja. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő 

programok az iskola sajátos nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervének 

részeként működnek. Megjelenhetnek tréning formájában, tantárgyi témaként, 
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egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként, beépülhetnek a tanítási órán 

kívüli (vagy diákotthoni, kollégiumi) programokba. 

A gyógypedagógus, a terapeuta – esetenként más szakember véleményének 

figyelembevételével – készíti el a fejlesztőprogramot, amely a tanuló sajátos 

nevelési igényeire, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását 

szolgálja. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült 

funkciók korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a 

felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek 

fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken 

keresztül valósul meg. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy 

szakaszos pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló 

tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését, megelőzheti a további – 

másodlagos – tünetek megjelenését. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység 

során a fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor elsődlegesen azt kell 

figyelembe venni, hogy a gyógypedagógiai nevelés, a terápiás eljárás és 

eszközrend-szer miként tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a fiziológiai 

funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális képességek 

csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális 

szféra akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez. 

 

Autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek 

Általános jellemzők 

 a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek, társas viselkedés és azokban 

való részvétel megértésének zavara, 

 a beszéd szintjéhez képest károsodott a kölcsönös kommunikáció, 

 a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó kognitív képességek 

minőségi károsodása miatt a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, 

 egyenetlen képességprofil, 

 jellemző rá a beszédfejlődés késése, de olyan is előfordul, hogy nem 

alakul ki beszélt nyelv, azonban nem a nyelv hiánya, vagy késése a 

központi probléma. 

 

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához 

szükséges képesség hiányok egész életen át megmaradnak, de speciális terápiás 

és pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés érthető el. Sérülés specifikus 

fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és szüksége van. Ezért nagyon 
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fontos, hogy a kisgyermek a lehető legkorábbi diagnózist követő habilitációs 

terápiája megkezdődjön, mely enyhítheti a fejlődés devianciáját. A nevelhetőség, 

taníthatóság belenyúlik a felnőttkorba, így sosem késő a fejlesztést elkezdeni. 

Halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók 

Az autizmus spektrum zavar gyakran társul egyéb problémákkal, melyek a 

taníthatóságot, az ellátási szükségletet jelen-tősen befolyásolják. 

- értelmi fogyatékosság, 

- beszéd, érzékszervi, mozgás-vagy egyéb fogyatékosság 

- viselkedésproblémák (agresszió, autoagresszio) 

 

A fejlesztés módszertanát illetően a tanuló autizmusa az elsődleges irányadó. 

Pedagógiai szempontú elemzés – típusok 

 Izolált típus: Társas kapcsolatokat nem kezdeményez, kezdeményezést, 

társas helyzeteket kerüli, elutasítja. Általában értelmi fogyatékosok, 

gyakori a szenzoros ingerfeldolgozás zavara. Legnehezebben tanítható 

csoport. 

 Passzív típus: Szociálisan nem kezdeményező, közeledést passzívan 

elfogadja, gyakran jól irányítható. A leg-jobban tanítható csoport. 

 Aktív, bizarr típus: Szociálisan aktív. Viselkedése helyzethez nem illő, 

szokatlan módon, sokat kezdeményez. Kapcsolatteremtése egyoldalú, a 

partner szándékát nem veszi figyelembe. 

 Merev, formális típus : Főként serdülő – és felnőttkorban alakul ki a 

legjobb értelmű és beszédszintű személyekbe. 

 

A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak. 

Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei. 

A fejlesztésnél figyelembe kell venni a tanulók tulajdonságait, típusos erősségeit, 

típusos nehézségeit, a kognitív problémákat, gondolkodási képességek 

nehézségeit, a szó szerinti értelmezést, félelmeiket, szorongásaikat, az esetleges 

fóbiáikat. 

Autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének céljai, feladatai 

 az egyéni képességek fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori 

szociális adaptáció, önállóság megteremtése a hiányzó készségek, 

esetleges másodlagos problémák leküzdése érdekében, 

 a gyakorlati életre történő felkészítés a tananyag, és speciális módszerek 

segítségével, 
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 probléma megoldási módszerek tanítása. 

 

A fejlesztési célokat fontossági sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell az 

egyéni fejlesztési terveket készíteni. 

Speciális módszerek és eszközök a fejlesztésben 

 A gyermekek képességeinek mérése egy speciális eszközzel – a fejlődési 

kérdőívvel – történik. 

 A protetikus környezet és eszköztár kialakítása az időbeli és téri 

tájékozódás segítéséhez szükséges. 

 Vizuális információhordozók és kommunikációt segítő eszköztár 

kialakítása minden téren segítséget nyújt. 

 Speciális, egyéni motivációs rendszer kialakítása. 

 

A fejlesztés pedagógiai szakaszai 

1. szakasz – korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai 

nevelés időszakával, de belenyúlhat az alsó tagozat időszakába. 

 

Fő cél – a habilitáció – egyénre szabott terv alapján, a gyermek beilleszkedési 

képességeinek, adaptív viselkedésének kialakítása. 

Fejlesztési területek – kommunikáció, szocializáció, önkiszolgálás, kognitív 

fejlesztés, viselkedési problémák keze-lése. 

2. szakasz – alapfokú nevelés időszaka, belenyúlhat a középfokú nevelés 

szakaszába 

 

Fő cél – az elsajátított ismeretek bővítése 

Fejlesztési területek – az első szakasz területei bővülnek pl: a munkára neveléssel, 

házimunkával. 

3. szakasz – alapfokú és a középfokú nevelés időszaka. 

 

Fő cél – felnőtt korban elérhető legmagasabb szintű önállóság. 

Fejlesztési területek – az előző szakasz területei bővülnek, a képességek szinten 

tartásával, önállóság kialakításával, pályaorientációval. 

Nat és kerettanterv alkalmazása 
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A NAT kulcskompetenciáihoz rendelt tudásanyag elsajátítása hosszabb időt vesz 

igénybe. A NAT fejlesztési területei, nevelési céljai, műveltségi területei 

alkalmazhatók a sérülés típusának megfelelő adaptációval. 

A tananyagot minőségi és mennyiségi szempontból módosítani kell a tanulók 

speciális szükségleteinek megfelelően. Speciális módszerek és eszközök 

használata szükséges. 

Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

Az iskolai nevelés minden szakaszában jelen van, elsősorban egyéni, kisebb 

részben kiscsoportos formában. 

A hiányzó készségek, esetleges fejlődési elmaradás, viselkedésproblémák 

speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs kezelését soroljuk ide. 

Integráció 

Csak a tudatosan tervezett integráció lehetséges. Valamennyi formája (lokális, 

szociális, fordított, teljes, funkcionális) szóba jöhet egyénre szabottan. Ehhez a 

szakemberekkel való szoros együttműködésre van szükség. 

Legfontosabb, hogy a gyermek elégedett legyen és érezze jól magát az iskolában. 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-

oktatási intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú 

habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az 

intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi 

együttműködésben kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban 

valósul meg, mely az egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő 

eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teheti 

szükségessé. (32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet - A Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve) 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, 

autizmus spektrum zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása 

vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
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d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos 

egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

d) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

e) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

f) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és 

biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő 

felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, 

tartalmakat, tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

a. az intézmény pedagógiai programjában, 

b. a helyi tantervben 

c. a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

d. az egyéni fejlesztési tervben. 

 

A fogyatékosság típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-

óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta, kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok összeállítása, 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen 

belüli megsegítés 

3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba 

beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt 

követően a konzultációban
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FÜGGELÉK: 

A pedagógiai programban megnevezett iskolai programok, (kirándulások, 

honvédelmi, katasztrófavédelmi nap, tejprojekt, farsang, adventi ünnepkör, 

húsvéti ünnepkör, nyuszitúra, Sugárnap, valamint iskolai szabadidős programok) 

anyagi hatterét intézményünk az elmúlt időszakhoz hasonlóan a fenntartó anyagi 

támogatása nélkül egyéb forrásokból (pályázatok, iskolai alapítvány, stb.) oldja 

meg. Amennyiben mindezek fedezete nem megoldható, a programok csak az 

adott lehetőségeknek, körülményeknek megfelelően valósulnak meg.  

 


